
 

 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA AMEOSC – ASSOCIAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS DO EXTREMO OESTE DE SANTA CATARINA. 
 
ATA Nº 01/2022 DE 31 (TRINTA E UM) DE MARÇO DE 2022. 
 
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 14hs00min, 
realizou-se Assembleia Geral Ordinária da AMEOSC, junto ao Auditório da 
associação, na Rua Osvaldo Cruz, nº 167, centro, município de São Miguel do Oeste, 
com a participação dos Prefeitos dos municípios de abrangência da AMEOSC, a 
saber: Participaram os senhores Prefeitos dos Municípios de ANCHIETA Prefeito 
Ivan José Canci e Vice Prefeito Edgar Benetti, BANDEIRANTE Prefeito Celso 
Biegelmeyer, BARRA BONITA Prefeito Agnaldo Derez e assessor jurídico Afonso 
Rizzo Brasil, BELMONTE Prefeito Jair Antonio Giumbeli,  DESCANSO Prefeito 
Sadi Inácio Bonamigo,  GUARUJÁ DO SUL Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, 
ITAPIRANGA Prefeito Alexandre Gomes Ribas, IPORÃ DO OESTE Prefeito 
Adélio Marx e Secretario de Planejamento Wilson Mallmann, MONDAÍ  Prefeito 
Valdir Rubert,  PARAISO Assessor de Gabinte Valdecir Menegaz, PALMA SOLA 
Assessora de Gestão Izabel Vissotto, SANTA HELENA Prefeito Blasio Ivo 
Hickmann, SÃO JOÃO DO OESTE Prefeito Genésio Anton, SÃO JOSÉ DO 
CEDRO Prefeito em Exercício Elmar Hentz, SÃO MIGUEL DO OESTE Prefeito 
Wilson Trevisan,  TUNÁPOLIS Prefeito Marino, Diretor da ARIS Adir Facio, Maria 
F. Rodrigues e Cralos Henrique Langner, Airton Fontana, Secretário Executivo da 
AMEOSC; Édina Grasiela Tremea Spironello, Assessora Jurídica da AMESOC,  
Jussara Salete Reginatto, Secretária Executiva do CONDER, Andreia Lopes 
enfermeira e gerente da Regional de saúde, Lethicia Vanessa Goulart enfermeira da 
Regional de saúde e Marcieli Bogo Biologa da regional de saúde. Dando início a 
assembleia o Presidente, Prefeito Ivan José Canci, saudou a todos e agradeceu a 
participação, destacando a importância da primeira assembleia presencial da entidade 
do ano em curso. Logo em seguida o Presidente apresentou a pauta da reunião. 
Ato contínuo deram-se início as discussões da reunião tendo o Presidente da 
AMEOSC concedido a palavra às representantes da Gerência Estadual de Saúde 
Andréia Lopes, Marcieli Boggo e Lethicia Goulart que trouxeram informações sobre 
o processo de habilitação do setor de oncologia do Hospital Regional Terezinha Gaio 
Basso de São Miguel do Oeste junto ao Ministério da Saúde expondo sobre as 
dificuldades e entraves para o deferimento, bem como expuseram sobre as 
dificuldades para a implantação do setor de radioterapia na unidade hospitalar em 
vista da escassez de profissionais habilitados para tanto. O tema foi amplamente 
debatido pelos presentes, tendo os prefeitos apresentado as principais dificuldades e 
grande morosidade que os pacientes de seus municípios vivenciam em relação ao 



 

 

tratamento oncológico, razão pela qual muitas vezes são encaminhados para 
atendimento em outro Estado. Após amplo debate sobre o assunto a deliberação foi 
no sentido de que a AMEOSC reivindique junto ao Governo do Estado que o 
Hospital Regional Terezinha Gaio Basso foque na atuação de “alta complexidade” e 
desenvolva mecanismos com vistas a melhorar/centralizar/agilizar tanto o 
diagnóstico quanto o efetivo tratamento dos pacientes oncológicos, bem como que 
sejam realizadas investimentos de melhoria e ampliação da estrutura física do 
hospital. Também foi bem recebida a sugestão de que sejam criadas redes de 
atendimento/especialidades a serem desenvolvidas nos hospitais dos municípios da 
associação, de acordo com suas vocações, para que sejam direcionados ao Hospital 
Regional somente os casos de maior gravidade e complexidade, sendo as demais 
demandas absorvidas pelos hospitais municipais. Também restou aprovada a 
constituição de uma Comissão a ser integrada por representantes da CIR, da 
Gerencia Estadual de Saúde, pelos Prefeitos Alexandre Gomes Ribas, Jair  Antonio 
Giumbeli e Wilson Trevisam e pelo Secretário Executivo da AMEOSC Airton 
Fontana no afã de que seja elaborado documento contendo um padrão de 
atendimento desejado para os pacientes oncológicos, inspirando-se no exemplo de 
atendimento do CEONC de Cascavel, PR, para que posteriormente seja apresentado 
tanto ao Governo Estadual quanto à administração do Hospital Regional Terezinha 
Gaio Basso sugerindo assim um atendimento mais efetivo e ágil. Também 
pronunciou-se a Bióloga da Gerência Estadual de Saúde Marcieli Boggo discorrendo 
sobre a situação da dengue em nossa região e das principais ações a serem 
desenvolvidas para o controle e disseminação da doença destacando que a 
mobilização popular e cuidados com os criadouros dos mosquitos é a forma mais 
eficiente de diminuir os casos e destacando a importância do atendimento e 
tratamento dos casos já diagnosticados. Como próximo ponto de pauta foi 
apresentado e discutido o Planejamento das Ações da AMEOSC para o ano de 2022 
as quais ficaram assim sintetizadas: Investimentos no Hospital Regional na área de 
Oncologia; Expansão da Universidade Federal na região de abrangência da 
AMEOSC e demais; Infraestrutura na Federalização da Rodovia São Miguel do 
Oeste a Itapiranga, bem como os contornos viários nos perímetros urbanos; Rodovia 
BR 163, trecho São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira; Ferrovia da Integração 
na região; BR 282, trecho São Miguel do Oeste a Ponte Serrada- reforma e ampliação; 
Ponte sobre o Rio Uruguai, Itapiranga-RS; Construção de Rodovia da Fronteira, 
ligando Itapiranga a Dionísio Cerqueira- Rodovia 070; Pavimentação asfáltica no 
trecho a SC 283 – Mondaí a Itapiranga; Estadualização da Rodovia entre São José do 
Cedro a Palma Sola; Ponte Internacional sobre o Rio Peperí-Iguacú, ligando Paraíso-
Argentina; Fortalecer a atividade Agropecuária- (Implantação de um Núcleo de 
Pesquisa para forrageiras que se adaptam ao micro clima da região); Incentivar o 



 

 

desenvolvimento do Turismo Regional; Fortalecer a capacitação do serviço público 
municipal; Apoiar a política de fortalecimento do Movimento Econômico dos 
Municípios na área tributária, simples nacional e agropecuário; Atender as demandas 
de processos Seletivos e Concursos Públicos dos Municípios de forma cada vez mais 
qualificada; Apoiar as políticas públicas das diferentes áreas das Administrações 
Municipais, fortalecendo os Colegiados de Secretários e departamentos; Contribuir 
na viabilização de projetos que visam a captação de recursos, através do escritório de 
projetos na AMEOSC; Inauguração da nova sede da AMEOSC; Fortalecer fóruns 
de debates e alinhamentos de ações através de congressos e Seminários em diferentes 
áreas da administração pública; Realização de competições esportivas regionais, com 
destaque as categorias de base e terceira idade; Fortalecer ações de preservação do 
meio ambiente, enfocando ações de conservação de agua e solos e Fomentar ações 
que visam a produção de fontes energéticas sustentáveis. Em seguida, foi 
apresentado o Projeto “Plantando Água” que está sendo discutido e construído pela 
AMEOSC com a participação do Colegiado Regional de Agricultura e Meio 
Ambiente da AMEOSC, Empresa de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural de 
Santa Catarina – EPAGRI e Instituto Federal de Santa Catarina – Campus de São 
Miguel do Oeste- IFSC/SMO com a apresentação de ações e sugestões a serem 
realizadas/implantadas com vistas a minimizar as estiagens em nossa região e os 
reflexos/prejuízos que as mesmas trazem. O objetivo geral do projeto será mobilizar 
os mais diversos atores sociais, econômicos e ambientais da região da AMEOSC, 
com vistas a desenvolver a cidadania ambiental em todos os habitantes dos 19 
municípios de abrangência, executando um conjunto de ações para recuperação e 
conservação dos recursos hídricos na região, principalmente dos rios, sangas, 
banhados e nascentes. O assunto foi amplamente discutido pelos presentes, que 
apresentaram sugestões para serem incluídas ao projeto, sendo consenso de todos a 
grande importância que o tema requer e a necessidade de dar sequência ao Projeto 
prevendo que sua estruturação e busca de parcerias executoras e financiadoras serão 
realizadas até o mês de junho do corrente ano e no mês de julho serão realizados 
eventos microrregionais e evento regional para o lançamento do projeto.  Próximo 
item da pauta foi a manifestação do Diretor da ARIS, Dr. Adir Faccio manifestando-
se sobre os Planos de Saneamento dos municípios, sobre os encaminhamentos e 
notificações que estão sendo realizados pelo Ministério Público com vistas a exigir o 
cumprimento de ações sobre o tema por parte dos municípios. Nesse sentido, 
repassou material aos prefeitos presentes e colocou à ARIS à disposição dos 
municípios para realizar a atualização dos planos de saneamento municipais de forma 
gratuita, solicitando destes a apresentação formal de Manifestação de Intenção e a 
indicação de um servidor para que a agência inicie os encaminhamentos pertinentes. 
 



 

 

Dando continuidade o Presidente apresentou proposição para a realização do 3º 
Congresso de Municípios da Região da AMEOSC para o segundo semestre de 2022. 
Após considerações e avaliações pelos prefeitos, deliberaram em realizar o congresso, 
ficando os Prefeitos Ivan Canci, Claudinho Weschenfelder, Jair Guiumbelli e Wilson 
Trevisan para coordenar e planejar o congresso, propondo temas e palestrantes para 
o evento. Em seguida foi concedida a palavra ao Gerente Regional da Epagri Sidinei 
Simone o engenheiro Matheus para apresentar a estrutura e limitações de recursos 
devido a grande demanda do programa Prosolo e água doo Governo Estadual em 
função da estiagem. Ao mesmo tempo que ouviram dos prefeitos sugestões para 
melhor otimizar os recursos em função da demanda e falta de recursos para atender 
a todos. Último item da pauta foi a apresentação das competições esportivas 
desenvolvidas pela AMEOSC e jogos da integração dos municípios. Para tanto o 
Presidente repassou a palavra ao Secretário Executivo da associação Airton Fontana 
que apresentou informações sobre as competições esportivas já realizadas pela 
associação, destacando a grande adesão dos municípios e ampla participação de 
atletas em diversas modalidades. Também informou sobre as novas competições 
esportivas que estão sendo projetadas e encaminhadas através do Colegiado de 
Esportes da AMEOSC. Ainda expos que o Colegiado de Esporte trouxe a indicação 
da realização dos jogos de integração dos municípios, competição já realizada em 
anos anteriores e que envolve atletas de todos os municípios da região da AMEOSC 
em diversas categorias. Sobre o assunto os Prefeitos deliberam que neste momento 
pós pandemia estão ocorrendo grande quantidade de competições esportivas e neste 
momento não se mostra viável a realização deste evento que deverá ser novamente 
analisado em momento posterior. Nos assuntos gerais foram repassadas informações 
sobre os trabalhos desenvolvidos pela AMEOSC e também dos encaminhamentos e 
da atual situação das obras para a construção da nova sede da associação. Após não 
havendo mais nada a discutir o Presidente Ivan José Canci agradeceu a presença de 
todos, destacando a importância da participação dos presentes. Assim eu Airton 
Fontana, secretário “ad hoc”, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim e pelo 
Presidente, sendo que os demais assinam, conforme lista de presença em anexo. 
 

 
 
 
IVAN JOSÉ CANCI                                  AIRTON FONTANA 
Prefeito de Anchieta e                                Secretário Executivo da AMEOSC 
Presidente da AMEOSC 
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