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ATA 04/2020 

Ata da 4ª Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2020 da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC): aos dezessete dias do mês 

de março do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sede da AMESC em 

Araranguá/SC, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária para tratarem do 

disposto no Edital de Convocação, presidida pelo Presidente da AMESC e 

prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo Pereira da Silva, e secretariada pelo 

Gerente Executivo da AMESC, Moacir Rovaris. A assembleia contou, ainda, 

com a presença do prefeito de Araranguá, Mariano Mazzuco Neto; prefeito de 

Balneário Arroio do Silva, Juscelino S. Guimarães; prefeito de Ermo, Aldoir 

Cadorin; prefeito de Jacinto Machado, João Batista Mezzari; o prefeito de 

Maracajá, Arlindo Rocha; prefeito de Meleiro, Eder Mattos; prefeito de Morro 

Grande, Valdionir Rocha; prefeito de Passo de Torres, Jonas Gomes de 

Souza; prefeito de Praia Grande, Henrique Maciel; prefeito de Santa Rosa do 

Sul, Nelson Cardoso de Oliveira; prefeito de São João do Sul, Moacir 

Francisco Teixeira; o prefeito de Sombrio, Zênio Cardoso; vice-prefeita de 

Sombrio, Gislaine Cunha; o prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava; o 

prefeito de Turvo, Tiago Zilli; o gerente executivo da AMESC, Moacir Rovaris, 

o assessor jurídico da AMESC, Pierre Vanderlinde; e ainda as demais 

autoridades, representantes de órgãos públicos e membros da sociedade, 

conforme registro na listas de presenças.  Declarada aberta a assembleia, o 

Presidente da AMESC agradeceu a presença de todos e, constatado quórum 

estatutário, foi iniciada a reunião com a leitura da ordem do dia: a) Deliberar 

sobre a aplicação no âmbito das administrações Municipais de medidas 

emergenciais, visando à redução do risco de disseminação e contágio com o 

coronavírus – COVID 19; b) A pedido do Prefeito Nelson Cardoso de Oliveira, 

discutir sobre a aplicação do índice de 12,84%, sobre a folha de pagamento do 

magistério Municipal; c) Assuntos Gerais. Em seguida, em relação aos 

assuntos gerais, Item ‘c’, foi passada a palavra ao funcionário Ailson, que 

explanou sobre a queda do FPM – Fundo de Participação dos Municípios, que 

deve chegar em um déficit de 38%. O Prefeito Arlindo Rocha sugeriu que fosse 

emitida uma nota pela AMESC em relação a este assunto do FPM. Passando 

ao item ‘b’ da pauta, o Prefeito Nelson questionou sobre a aplicação de 

reajuste de 12,84% referente ao ‘piso nacional do magistério’, questionado 

quais percentuais serão adotados pelos municípios que compõe a AMESC. Os 

Prefeitos presentes manifestaram a situação específica adotada. O Assessor 

Jurídico explicou as regras da Legislação Eleitoral e Lei de Responsabilidade 

Fiscal em relação ao reajuste dos servidores. Como já existem municípios que 

concederam o aumento, ficou deliberado que cada Prefeito deve avaliar suas 

finanças e adotar as medidas que entender pertinentes. O Presidente retomou 
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a palavra e agradeceu a presença dos Prefeitos, passando então a tratar do 

‘Item a’ da pauta. Foi passada a palavra ao Gerente Executivo que leu os 

tópicos mais importantes do Decreto do Governo do Estado, bem como o 

modelo disponibilizado pela FECAM e pelo Município de Tubarão. Foi dada a 

palavra aos prefeitos, que emitiram suas opiniões. Ficou deliberado em cumprir 

os termos do Decreto Estadual nº 509/20, bem como, a confecção de um 

Decreto padrão para os Municípios da AMESC. Também ficou deliberado pela 

criação de um Comitê intermunicipal pelos Secretários e Diretores de saúde 

para que acompanhe o andamento da emergência em saúde pública causada 

pelo COVID-19 na região da AMESC. O prefeito Mariano fez demonstração do 

Aplicativo do Ministério da Saúde e ressaltou a importância da sua utilização. A 

vice-prefeita Gislaine mostrou preocupação em relação as pessoas que estão 

procurando as unidades de saúde para obter atestado de gripe para justificar a 

falta ao posto de trabalho, eis que pode aumentar a disseminação da 

pandemia. Gislaine ainda informou que o Estado somente receberá 500 kit’s 

para teste do COVID-19, por isso ressalta que somente a pessoa que 

realmente esteja com algum sintoma respiratório grave é que deve ser tratado 

como suspeita de contaminação. O Presidente mostrou-se preocupado com a 

exiguidade dos kit’s em relação a quantidade de habitantes. Ficou definido que 

tão logo seja concluída a reunião será dado andamento a confecção do 

decreto. Segundo orientação do TCE-SC, deve ser realizada uma concessão 

pública, para que as empresas interessadas apresentem seus projetos e 

propostas, dispondo sobre logística, economia e tecnologia que cumpra as 

normas do CONANDA. O prefeito Eder Mattos sugeriu a criação de uma 

comissão para acompanhar o assunto “Resíduos Sólidos”, para que esta 

comissão contrate os estudos para a realização da concessão do serviço de 

destinação dos resíduos sólidos. O Presidente ressaltou a importância do tema 

e disse que o assunto será tratado na próxima reunião. Deu-se por encerrada a 

reunião. Nada mais há tratar, eu, Gerente Executivo da AMESC, Moacir 

Rovaris, lavrei a presente ata que vai por mim e os demais membros da 

diretoria, devidamente assinada. Araranguá/SC, dezessete de março de dois 

mil e vinte. 


