
 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA AMEOSC – ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA. 
 
ATA Nº 10/2018 DE 13 (TREZE) DE SETEMBRO DE 2018. 
 
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, às 14:00 (quatorze) horas no 
auditório da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina – 
AMEOSC reuniram-se para Assembleia Geral Ordinária da AMEOSC os senhores 
Prefeitos dos Municípios ANCHIETA Prefeito Ivan José Canzi, BANDEIRANTE 
Prefeito Celso Biegelmeier, BARRA BONITA Prefeito Moacir Piroca, BELMONTE 
Prefeito Genésio Bressiani, DESCANSO Prefeito Sadi Inácio Bonamigo, DIONÍSIO 
CERQUEIRA Secretário de Administração Joelso de Lima, GUARUJÁ DO SUL 
Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, ITAPIRANGA Prefeito Jorge Welter, 
MONDAÍ Prefeito Valdir Rubert, PALMA SOLA Assessora de Gestão Carla 
Hachmann, PARAÍSO Prefeito Valdecir Casagrande, PRINCESA Prefeito Edilson 
Miguel Volkweis, SANTA HELENA Prefeito Luiz Gluitz, SÃO JOÃO DO OESTE 
Prefeito Fernando Bisigo, SÃO JOSÉ DO CEDRO Prefeito Antonio Plinio de Castro 
Silva e Vice Prefeito José de Conto, SÃO MIGUEL DO OESTE Prefeito Wilson 
Trevisan, TUNÁPOLIS Prefeito Renato Paulata, Secretário Executivo da AMEOSC 
Airton Fontana, Técnico em Contabilidade da AMEOSC Ilceo Bariviera, Assessora 
Jurídica da AMEOSC Édina Grasiela Tremea Spironello, Biólogo da ARIS José 
Francisco Mora, Representantes da Empresa InfoTV Fabio Botelho e Marcos Vinicius 
Cardoso e Presidente da Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste Cláudio José 
Barp. Iniciando a reunião, o Presidente da AMEOSC, Prefeito de Itapiranga Jorge 
Welter deu as boas-vindas aos presentes e, adentrando na pauta da convocação, o 
primeiro assunto a ser abordado foi a apresentação do programa PROXIMO - Empresa 
InfoTV – “Como melhorar o atendimento e a comunicação com o cidadão” com 
exposição realizada pelo Sr. Fabio Botelho apresentando o programa e repassando 
informações acerca de seu funcionamento, benefícios e utilidades, tendo também 
respondido aos questionamentos apresentados pelos presentes. Sobre o assunto 
deliberou-se que inicialmente os municípios interessados em aderir ao programa, 
inclusive com possibilidade de um aquisição conjunta, envolvendo maiores quantidades 
e possibilidade de redução de preços, deverão se manifestar, bem como cada um dos 
municípios efetuará o levantamento de quantitativo que tiver interesse/necessidade 
repassando a entidade para as providências futuras. O tema seguinte foi em relação a 
experiência de reciclagem de resíduos sólidos da empresa SINERTEC no município de 
Colorado, PR tendo o prefeito de Guarujá do Sul, Cláudio Junior Weschenfelder 
apresentado aos presentes relatório da visita realizada por comitiva de prefeitos da 
Ameosc, apresentando informações sobre a forma de funcionamento das atividades 
realizadas pela empresa SINERTEC, destacando pontos positivos e outros com 
algumas dificuldades. Na oportunidade, o presidente de São Miguel do Oeste, Wilson 
Trevisan, relatou aos presentes novo modelo que está sendo estudado e analisado pelo 
município com vistas a terceirizar o serviço de coleta e destinação de resíduos sólidos, 
através de parcerias com empresas privadas. Sobre o assunto deliberou-se que deverão 



 

 

ser realizados contatos com as empresas que recolhem e destinam o lixo em nossa 
região, apresentado aos seus representantes o modelo desenvolvido pela empresa 
SINERTEC e analisando uma forma de parceria com os municípios com objetivo de 
diminuir custos e preservar o meio ambiente. Também foi apresentada sugestão de 
criação de um Colegiado do Meio Ambiente no âmbito da Ameosc formado por 
técnicos do meio ambiente de cada município que poderão discutir o assunto de forma 
mais específica e técnica e interagir experiências de cada município e, posteriormente 
transmitir as soluções e ideias apontados aos prefeitos, durante assembleia da entidade. 
Em seguida, o tema abordado foram os encaminhamentos para a organização do 
Congresso Regional dos Municípios da Ameosc que acontecerá nos dias 22 e 23 de 
novembro do corrente ano, tendo o Secretário Executivo da Ameosc exposto aos 
presentes cronograma prévio do evento ao qual foram apresentadas sugestão, sendo o 
mesmo posteriormente aprovado, devendo a equipe de organização adotar as demais 
providências necessárias para a realização do evento. Ainda deliberou-se que sejam 
adotados contatos com empresas que atuam nos municípios para fins de 
disponibilização de patrocínios, para fins de diminuir custos com o evento. Em relação 
ao referido congresso, que será realizado no auditório da Câmara de Vereadores de São 
Miguel do Oeste, manifestou-se o senhor Cláudio José Barp, presidente da Câmara de 
Vereadores de São Miguel do Oeste e Presidente da Associação dos Vereadores do 
Extremo Oeste de Santa Catarina que manifestou interesse em aderir/participar do 
congresso, sugerindo sejam contemplados na pauta itens de interesse também dos 
vereadores possibilitando aos legisladores dos municípios participar do evento. O 
pedido de parceria apresentado foi aprovado pelos prefeitos da AMEOSC. Não 
havendo mais nada a discutir o Presidente Jorge Welter agradeceu a presença de todos, 
destacando a importância da participação dos presentes e dos encaminhamentos 
adotados para o fortalecimento dos municípios associados. Assim eu Édina Grasiela 
Tremea Spironello, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente e 
pelos demais, conforme lista de presença em anexo. 
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