
 

 

ASSEMBLÉIA ORDINARIA DOS PREFEITOS DA REGIÃO DA 
AMEOSC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE 
DE SANTA CATARINA. 
 
 
ATA Nº 06/2021 DE 17 (DEZESSETE) DE SETEMBRO DE 2021. 
 
Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, com início as quinze 
horas e trinta minutos, aconteceu a assembleia ordinária da AMEOSC, tendo como 
local o auditório da Camara de Vereadores de São Miguel do Oeste, com participação 
de Prefeitos, vice prefeitos, Diretor Executivo da ARIS e equipe de funcionários da 
AMEOSC e CONDER. Participaram os senhores Prefeitos dos Municípios 
ANCHIETA Prefeito Ivan Canci e vice Prefeito Benetti, BANDEIRANTE Prefeito 
Celso Biegelmeier, BARRA BONITA Prefeito Agnaldo Derez e Cleonir Amarante 
diretor de departamento, BELMONTE o Prefeito Jair Giumbeli,  DESCANSO 
Prefeito Sadi Inacio Bonamigo, GUARUJÁ DO SUL Prefeito Claudio Junior 
Weschenfelder e Vice Prefeito Noé Benetti, IPORÃ DO OESTE Prefeito Adélio 
Marx, MONDAÍ  Prefeito Valdir Rubert, PALMA SOLA Izabel Vissoto Assessora 
de Gestão, Juliano Zandoná secretario de Agricultura e Vitória de Leon Engenheira 
Ambiental, PARAÍSO a Prefeito Marlene Furlan Giacomini e Vice Prefeito Silene 
Berwanger Libero, PRINCESA, Prefeito Edilson Volkweis,  SANTA HELENA 
Prefeito Blasio Ivo Hickmann e Marcelo Campagnolo Secretário de Administração,  
SÃO JOÃO DO OESTE Prefeito Genésio Anton e Rogério Rech Secretario da 
Agricultura, SÃO JOSÉ DO CEDRO Prefeito João de Andrade e Andrei Wolfart 
diretor de Secretaria, SÃO MIGUEL DO OESTE Prefeito Wilson Trevisan, 
TUNÁPOLIS Prefeito Marino Frey, Prefeito Municipal de Palmitos Sr. Adair Jocely 
Enge, Adir Facio diretor executivo da ARIS, Airton Fontana, Secretário Executivo 
da AMEOSC; Édina Grasiela Tremea Spironello, Assessora Jurídica da AMEOSC,  
Jussara Salete Reginatto, Secretária Executiva do CONDER, Diretor do Programa 
de Licenciamento Ambiental José Mora. Dando início à reunião, o Presidente, 
Prefeito Edilson Miguel Volkweis, saudou a todos e agradeceu a participação e, após 
reforçar a importância da assembleia, destacou os assuntos de pauta, solicitando a 
inclusão na pauta, dentro dos assuntos gerais, a deliberação sobre a permanência ou 
não da AMEOSC como filiada/associada a EGEM, o que foi aprovado por 
unanimidade. Em ato contínuo, o Presidente abordou o primeiro item da pauta que 
trata sobre a avaliação e encaminhamentos de atividades diante do atual mapa de 
risco da pandemia coronavírus. Nesse sentido, o Presidente apresentou um relato da 
situação regional da pandemia causada pelo Covid 19, do avanço da vacinação dos 
munícipes e do anseio da população para a retomada das atividades esportivas e 
recreativas, da importância de ações similares nos municípios que compõe a 
associação e, solicitou a manifestação dos prefeitos sobre o assunto. Deliberaram que 



 

cada município deve fazer suas avaliações locais sobre a retomada dos encontros da 
terceira idade e competições esportivas, onde a maioria posicionou-se em pela não 
retomada dos eventos esportivos e atividades recreativas neste momento. Na 
sequencia o Presidente passou a palavra ao Prefeito de São Miguel do Oeste Wilson 
Trevisan que relatou sobre o inicio de voos regulares de São Miguel do Oeste a 
Florianópolis com escala em Caçador, a princípio com voos nas segundas e quintas 
feiras, através da Empresa Aerosul. Neste sentido o Prefeito Wilson destacou a 
importância dos voos para a região e solicitou aos demais Prefeitos o apoio dos 
municípios em priorizar passagens aéreas de São Miguel do Oeste, destacando que 
desta forma os voos regulares se fortalecem e que futuramente poderemos ter 
aeronaves que transportam mais passageiros e com isto as passagem se tornaram 
ainda mais viáveis também financeiramente. Neste sentido os demais prefeitos 
elogiaram a iniciativa e destacaram a importância destes voos para a região, que além 
de diminuir tempo nas viagens seja com deslocamentos até Chapeco para voos ou 
de veículo, traz também mais segurança e agilidade, e que na medida do possível 
estarão apoiando a iniciativa. Em ato continuo Presidente relatou uma solicitação do 
Município de São Miguel do Oeste e do próprio colegiado de Secretários Municipais 
de Agricultura da Região da AMEOSC, que foi então apresentada pelo Secretário 
Executivo Airton Fontana sobre a necessidade de alterar a Resolução do CONSEMA 
nº 128 de oito de março de dois mil e dezenove, que trata das construções de 
proteções de fontes modelo caxambu, que no anexo da resolução dos baixos 
impactos ambientais, item número 15 (quinze) proteções de fontes no modelo 
caxambu de forma horizontal, solicitam os secretários de agricultura e assim 
deliberado por unanimidade dos prefeitos municipais da região da AMEOSC que 
seja incluído na referida resolução do CONSEMA também proteções de fontes 
modelo caxambu na forma vertical, ou seja proteger fontes utilizando tubulações na 
forma também vertical. Na sequencia o Presidente colocou em deliberação a 
permanência ou não da AMEOSC como filiada a EGEM, informando que conforme 
deliberação da assembleia da EGEM realizada no mês de junho do corrente ano, as 
associações de municípios filiadas a EGEM deverão promover o pagamento, a título 
de contribuição mensal, do valor correspondente a R$ 110,00 (cento e dez reais) por 
município associado o que representaria para a AMEOSC o valor mensal de R$ 
2.090,00 (dois mil e noventa reais) para custear as despesas da escola. O presidente 
da AMEOSC informou também que há mais de 03 (três) anos não são mais 
solicitados/prestados serviços à EGEM, que a AMEOSC vem operando um sistema 
próprio para a realização de cursos e seminários em parceria com a AMOSC de 
Chapeco. Após relatar a situação, houve a manifestação de prefeitos presentes sobre 
o assunto. Por fim, o presidente colocou em votação o pedido de desfiliação da 
AMEOSC da EGEM o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes, 
determinando o Presidente que sejam adotados os procedimentos pertinentes para a 
desfiliação da AMEOSC da EGEM a partir desta data. Em ato continuo, nos 
assuntos gerais, o presidente relatou sobre a realização da licitação da nova etapa de 



 

construção da nova sede da AMEOSC, que aconteceu dia 14 (quatorze) de setembro 
de dois mil e vinte um, destacando que pela segunda vez deu deserta a licitação, ou 
seja nenhuma empresa apresentou proposta de participar. Neste sentido o presidente 
relatou que houve deliberação da Diretoria para que o novo procedimento licitatório 
seja fracionado/dividido em três itens, sendo um item a parte de gesso, outro item a 
parte de vidros e portas e o terceiro item os demais componentes da planilha de 
orçamento que compões o projeto de construção. Nesse sentido, houve a aprovação 
dos demais prefeitos presentes que avaliaram ser positivo o encaminhamento, 
acreditando que dessa forma existe uma possibilidade maior de empresas 
participarem da licitação. Na sequencia o presidente ainda relatou sobre uma reunião 
que ele participou em Porto Alegre no último dia 15 (quinze) de setembro na 
FAMURS sobre o projeto de construção da ponte sobre o Rio Uruguai ligando 
Itapiranga ao noroeste gaúcho, representando a AMEOSC, juntamente com 
associação de municípios do noroeste gaúcho e representantes da assembleia de 
deputados do Rio Grande do Sul. Segundo o presidente, foi importante mais esta 
reunião visando a unidade de alinhamento para que este importante projeto se 
concretize para o desenvolvimento desta grande região, tendo o presidente solicitado 
o engajamento continuo da região da AMEOSC para pautar este projeto junto ao 
Governo Federal para viabilizar esta obra. Ainda nos assuntos, a Prefeita de Paraiso 
pediu apoio a AMEOSC para viabilizar um trajeto de ônibus que ligue São Miguel 
do Oeste a Paraiso. Nesta mesma direção os prefeitos pediram para que a AMEOSC 
realize um levantamento em toda região da necessidade de mais trajetos coletivos 
para incluir na solicitação junto ao DETER estadual, que assim foi deliberado e 
aprovado por todos. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos, determinando que fosse lavrada a presente Ata que vai assinada 
por mim e pelo Presidente. 
 
 
 

 
EDILSON MIGUEL VOLKWEIS 

Prefeito de Princesa 
Presidente da AMEOSC 

 
 
 

AIRTON FONTANA 
Secretário Executivo da AMEOSC 
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