
 

 

ASSEMBLÉIA ORDINARIA DOS PREFEITOS DA REGIÃO DA 
AMEOSC – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO EXTREMO OESTE 
DE SANTA CATARINA. 
 
 
ATA Nº 05/2021 DE 30 (TRINTA) DE JULHO DE 2021. 
 
Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início as quatorze 
horas, 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, representantes da FECAM, consorcio CIGA e ARIS, e equipe de 
funcionários da AMEOSC, CIS AMEOSC e CONDER. Participaram os senhores 
Prefeitos dos Municípios ANCHIETA Prefeito Ivan Canci, BANDEIRANTE 
Prefeito Celso Biegelmeier, BARRA BONITA Prefeito Agnaldo Derez e Vice 
Prefeito Roberto Giongo, BELMONTE o Prefeito Jair Giumbeli, DIONISIO 
CERQUEIRA Prefeito Thiago Gnoatto, DESCANSO Prefeito Sadi Inacio 
Bonamigo, GUARACIABA Prefeito Vandecir Dorigon, GUARUJÁ DO SUL 
Prefeito Claudio Junior Weschenfelder e Vice Prefeito Noé Benetti, ITAPIRANGA 
Vice Prefeito Nilo Borscheidt, IPORÃ DO OESTE Prefeito Adélio Marx e Vice 
Prefeito Valmor Reis, MONDAÍ  Prefeito Valdir Rubert e Vice Prefeito Aleir 
Slaviero, PALMA SOLA Prefeito Cleomar Mantelli, Mario Sonigolo Vice Prefeito, 
Izabel Vissoto Secretaria de Gestão, PARAÍSO a Prefeito Marlene Furlan Giacomini 
e Vice Prefeito Silene Berwanger Libero, PRINCESA, Prefeito Edilson Volkweis e 
Secretario de Administração Valtoir Epping,  SANTA HELENA Prefeito Blasio Ivo 
Hickmann, Vice Prefeito João Paludo e Marcelo Campagnolo Secretário de 
Administração,  SÃO JOÃO DO OESTE Prefeito Genésio Anton e Vice Prefeito 
Rudi Rasch, SÃO JOSÉ DO CEDRO Prefeito João de Andrade e Vice Prefeito 
Elmar Hentz, SÃO MIGUEL DO OESTE Prefeito Wilson Trevisan e Luciano 
Encarnação assessor de comunicação, TUNÁPOLIS Prefeito Marino Frey, Irineu 
Bornholdt ex Prefeito de Mondai e ex-presidente da AMEOSC, Arnaldo Zanella ex-
prefeito de Guaraciaba e Ex-presidente da AMEOSC, Catia Reichert assessora da 
FECAM, Sisi Blind Diretora executiva da FECAM, Clenilton Pereira Presidente da 
FECAM, Gilsoni Albino Diretor executivo do Consorcio CIGA, 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, Inácio Scholz contador do CONDER, 
Ezequiel Pacini funcionário do CIS AMEOSC, Angelita Bettoni, Secretaria 
Executiva do CIS AMEOSC, Silvio Dalmagro gestor de convenio do Núcleo, 
Marines Carmo gestora de convenio do Núcleo, Maitê Bonora funcionária da 
AMEOSC, Udinara Zanchetini Diretora de Concursos da AMEOSC, Iliana Conrad 



 

funcionaria da AMEOSC e Volnei Bortoncelo contador da Camara de Paraiso. 
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. 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. Sobre 
o tema manifestou o Sr. Jailson de Lima, Assessor de Saúde da FECAM destacando 
que a pandemia ainda inspira muitos cuidados e controles, citando inclusive a 
realização das Olimpíadas e, em que pese todos os protocolos de segurança adotados, 
refletiu num considerável acréscimo dos casos no local sede e, sugeriu, que fossem 
mantidos suspensos eventos esportivos e recreativos por ora. Também se 
manifestaram os prefeitos Wilson Trevisan, Valdir Rubert e Vandecir Dorigon e, 
após deliberação foi decidido pelos presentes de que devem permanecer  suspensas 
nos municípios da AMEOSC as atividades esportivas, recreativas e da Terceira Idade 
mediante o acompanhamento da evolução da pandemia e com nova deliberação 
conforme houver mudanças no cenário da pandemia. Passando para o próximo item 
da pauta, o Presidente fez a apresentação dos representantes da FECAM, CIGA e 
ARIS presentes na assembleia e concedeu a estes a palavra para que fosse feita a 
apresentação destas entidades. De pronto manifestou-se o Presidente da FECAM, 
Prefeito de Araquari,  Clenilton Pereira, que discorreu sobre os trabalhos prestados 
pela federação e da importância de que a atuação da FECAM alcance os municípios 
menores, bem como as associação de municípios, colocando à Federação e sua 
estrutura à disposição da AMEOSC e dos municípios que a compõe. Em seguida 
houve o pronunciamento de Adir Facio, Diretor Executivo da ARIS e de Gilsoni 
Albino,  Diretor Executivo do Consorcio CIGA, que transmitiram aos presentes a 
atuação, atividades e projetos desenvolvidos pelas entidades, bem como colocaram-
se a disposição para atender as demandas municipalistas. Em seguida passou-se ao 
cerimonial em homenagem aos 50 anos de fundação da AMEOSC. Inicialmente foi 
feita a leitura de um breve histórico da criação e atuação da associação e a 
apresentação de um vídeo institucional, destacando o importante papel da AMEOSC 
e de seus representantes e associados em prol do desenvolvimento do extremo oeste 
catarinense. Ato contínuo passou-se aos pronunciamentos tendo se manifestado o 
Presidente da FECAM Clenilton Pereira externando parabenização pelo 
cinquentenário da AMEOSC e entregando placa em homenagem à associação. 
Seguiram-se os pronunciamentos de Wilson Trevisan, Prefeito anfitrião de São 
Miguel do Oeste, Vanirto Conrad, presidente da Câmara de Vereadores de São 
Miguel do Oeste e os dois ex-presidentes da AMEOSC Irineu Bornholdt e Arnaldo 
Zanella e, por fim o Presidente da AMEOSC Edilson Miguel Volkweis. A solenidade 



 

comemorativa aos 50 anos da AMEOSC foi finalizada com o corte simbólico do 
bolo e entrega de homenagem aos prefeitos dos municípios associados. Último item 
da pauta, nos assuntos gerais, manifestou-se o Prefeito Wilson Trevisan 
apresentando indicação de que a AMEOSC formalizasse expediente ao Governador 
e ao Secretário de Saúde solicitando a disponibilização de recursos financeiros na 
ordem de R$ 6.000.000,00 para a aquisição de terreno localizado nas proximidades 
do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, de São Miguel do Oeste,  com vistas a 
ampliar investimentos e estrutura daquela unidade hospitalar, com a implantação de 
um centro regional de saúde especializado para atendimento da população da região 
sem necessidade de constantes e diários deslocamentos de pacientes e veículos 
municipais a outras cidades. Nesse sentido pontuou que já foram realizadas tratativas 
com os proprietários do imóvel que não se opuseram a desapropriação/alienação 
para tal finalidade. Apresentou também indicação para que a AMEOSC atuasse com 
vistas a reativação e busca de investimentos no aeroporto de São Miguel do Oeste, 
tratando-se de necessidade regional que em muito contribuiria para o crescimento e 
deslocamento da região, sugerindo também o envio de expediente nesse sentido para 
o Governador e Secretário de Infraestrutura no sentido de que fossem 
disponibilizados recursos financeiros para tanto. O Presidente colocou em discussão 
e deliberação as indicações apresentadas pelo Prefeito de São Miguel do Oeste, 
havendo consenso dentre os presentes da importância e necessidade destes 
investimentos e aprovando que a AMEOSC encaminhasse, em nome dos 19 
municípios do extremo oeste catarinense, expedientes nesse sentido, 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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