
 

 

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA DOS PREFEITOS DA REGIÃO DA 
AMEOSC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE 
DE SANTA CATARINA, POR MEIO DE VIDEO CONFERENCIA. 
 
 
ATA Nº 07/2021 DE 14 (QUATORZE) DE OUTUBRO DE 2021. 
 
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, com início as treze 
horas e trinta minutos, aconteceu a assembleia extraordinária da ameosc, através de 
vídeo conferencia, em sala virtual https://us02web.zoom.us/j/89239926036 , com 
a participação de Prefeitos técnicos municipais de saneamento básico, secretário 
executivo da SDS e Diretor da ARIS. Participaram os senhores Prefeitos dos 
Municípios de BARRA BONITA Prefeito Agnaldo Derez, BELMONTE Prefeito 
Jair Antonio Giumbeli,  DESCANSO Prefeito Sadi Inácio Bonamigo e assessor 
Jurídico Rogerio Lemos, GUARACIABA, Prefeito Vandecir Dorigon,  GUARUJÁ 
DO SUL Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, ITAPIRANGA Secretario da 
Agricultura Euzébio Tavares, IPORÃ DO OESTE Prefeito Adélio Marx, MONDAÍ  
Prefeito Valdir Rubert,  PRINCESA, Prefeito Edilson Volkweis, SANTA HELENA 
Prefeito Blasio Ivo Hickmann, SÃO JOÃO DO OESTE Prefeito Genésio Anton, 
Rodrigo Specht e Willian, SÃO JOSÉ DO CEDRO Prefeito João de Andrade, SÃO 
MIGUEL DO OESTE Thiago Denardi e Camila, TUNÁPOLIS Prefeito Marino, 
Secretario Executivo da SDS Leonardo Ferreira, Diretor da ARIS Adir Facio, Maria 
F. Rodrigues, Ediel Baungratz, Airton Fontana, Secretário Executivo da AMEOSC; 
Édina Grasiela Tremea Spironello, Assessora Jurídica da AMESOC,  Jussara Salete 
Reginatto, Secretária Executiva do CONDER. Dando início à reunião, o Presidente, 
Prefeito Edilson Miguel Volkweis, saudou a todos e agradeceu a participação, que 
após reforçar a importância da assembleia para tratar sobre a Proposição do Governo 
do Estado através da SDS-Secretaria de desenvolvimento social de organizar a 
política de saneamento básico através da Regionalização e pelo Novo Marco 
Regulatório de saneamento básico. Passando a palavra ao Secretário Executivo da 
SDS, Senhor Leonardo Ferreira, o mesmo passou a relator a legislação e a 
organização de projeto de Lei que estabelece critério de gestão sobre o saneamento 
básico municipal. Segundo Leonardo a Secretaria estabeleceu até o dia 18 de outubro 
a data limite para receber dos municípios ou associações sobre as formas de gestão 
regional, seja por Região Metropolitana ou por Blocos Regionais, que segundo o 
Marco Regulatório possibilita que um grupo de municípios ou de forma individual 
pode ser licitado e possibilitar que empresas privadas possam realizar a gestão do 
saneamento agua, seja agua e esgotamento sanitário. Na sequencia o Adir, diretor da 
Aris complementou as colocações do Leonardo, destacando a assessoria que for 
possível será realizada pela Agencia Reguladora. Após diversos questionamentos e 
comentários, os perfeitos definiram e assim o presidente deliberou em realizar nova 
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reunião para definir qual a posição da região da ameosc sobre a regionalização. 
Definiu-se em concordância com o presidente do Conder Prefeito Claudio a data do 
dia 19 de outubro, após encaminhamentos de orientação da Aris que será realizada a 
deliberação dos prefeitos sobre a forma de Regionalização para implementar o novo 
marco regulatório de saneamento básico. Em ato continuo o presidente relatou sobre 
a licitação da terceira etapa da nova sede que ocorreu nesta manha. Informou que 
dos três itens licitados, sendo um item a parte do Gesso, outro item a parte de portas 
e vidros e um terceiro item a pintura e demais complementos da construção. Porem 
destacou o presidente que o item da parte de gesso ficou deserta e que será 
encaminhado novo processo de licitação através de carta convite, conforme 
resolução da ameosc para definir nova empresa que executará a parte de gesso da 
nova sede. Com a palavra o secretário executivo Airton, relatou que a Conae regional 
vai acontecer dia vinte e seis de novembro, conforme deliberado pelo colegiado de 
Educação, onde a ameosc fara as inscrições e gestão da referida conferencia. Assim 
também relatou o secretário que a partir de novembro acontece um curso de 
capacitação com assessoria na área do LGPD com duração de setenta e duas horas 
de curso, sendo que os encontros acontece de forma remota e de forma presencia. 
Não havendo mais nada a tratar, o presidente, prefeito Edilson Miguel Volkweis, 
agradeceu a participação de todos e encerou a presente reunião, bem como 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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