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ATA 05/2020 

Ata da 5ª Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2020 da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC): aos trinta e um 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 Extrordinária, 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; 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 Praia Grande, Henrique Maciel; prefeito de 

Santa Rosa do Sul, Nelson Cardoso de Oliveira; prefeito de São João do Sul, 

Moacir Francisco Teixeira; vice-prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha; prefeito 

de Timbé do Sul, Roberto Biava; o prefeito; prefeito de Turvo, Tiago Zilli; o 

gerente executivo da AMESC, Moacir Rovaris, o assessor jurídico da AMESC, 

Pierre Vanderlinde; e ainda os demais servidores públicos e funcionários da 

AMESC.  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 do âmbito das 

administrações Municipais de medidas emergenciais, em conformidade com o 

novo Decreto do Governo Estadual que prorroga a quarentena até o dia 

08/04/2020 e dá outras providências, para todo o território Catarinense; b) 

Assuntos Gerais. Em seguida, em relação ao Item ‘a’ da pauta, o Presidente 

passou a palavra ao prefeito de Jacinto Machado. João Batista Mezzari 

destacou que, na qualidade de Vice-Presidente da AMESC, participou de 

reuniões da FECAM. Destacou preocupação com os aspectos sanitários e 

econômicos que serão enfrentados pelos municípios. Na sequencia foi passada 

a palavra ao Assessor Jurídico da AMESC. Pierre Vanderlinde destacou que 

tem participado diariamente de reuniões do CEPAM – Colegiado de 

Procuradores de Associações Municipais da FECAM, além de Coordenar o 

GT5 – Assistência Social e PNAE. Também é membro do GT1 – Atos de 

Pessoal e GT7 - Condutas Vedadas. Além disso, tem participado das reuniões 

do Colegiado da Educação e Assistência Social e da Reunião “Conversa de 

Prefeitos” da FECAM. Destacou os aspectos jurídicos que vem sendo 

enfrentados de forma centralizada pela FECAM, auxiliando na tomada de 

decisões pelas demais associações e municípios. Ressaltou que diariamente 

os Jurídicos e Secretários de Administração estão sendo munidos de 

informações, orientações técnicas e modelos de documentos. Destacou a 
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necessidade de cumprimento do Decreto Estadual pelos Municípios, afirmando 

que os entes municipais somente podem adotar medidas mais restritivas caso 

entendam necessárias, mas não podem flexibilizar as ordens de restrição 

social impostas pelo Estado. Apresentou novo modelo de Decreto a ser editado 

pelos municípios, prorrogando a quarentena, em consonância com o novo 

Decreto editado pelo Governo do Estado, o que foi aprovado pelos Prefeitos 

presentes. Na sequencia, o Prefeito de Morro Grande questionou situações 

relacionadas aos servidores e a cestas básicas, o que foi devidamente 

esclarecido pelo jurídico, que em relação às cestas básicas e PNAE já foi 

emitida orientação, bem como em relação aos servidores, disponibilizada 

orientação e modelo de decreto. Em relação aos ACT’c, o Assessor Jurídico 

destacou que tal assunto está sendo discutido pelo GT1, mas que a 

recomendação dos órgãos de controle é de, por ora, manter a vigência dos 

contratos. O Prefeito de Turvo questionou sobre a suspensão da cobrança do 

ISS. O funcionário Ailson explanou sobre a queda do FPM – Fundo de 

Participação dos Municípios, bem como questões relacionadas ao movimento 

econômico e arrecadação. Da mesma forma o Gerente Executivo tratou da 

questão relacionada ao movimento econômico e retomada das atividades 

econômicas. O Prefeito de Maracajá tratou dos aspectos relacionados aos 

servidores e serviço público. O Prefeito de São João do Sul demonstrou 

preocupação com ACT’s da Educação. O Prefeito de Meleiro tratou da questão 

da destinação de resíduos sólidos já abordada em reunião anteriores, 

ressaltando a necessidade de criação de uma comissão para acompanhar a 

viabilidade de instalação de uma empresa incineradora na região. O prefeito de 

Ermo complementou a fala da questão dos resíduos sólidos e colocou-se à 

disposição para capitanear a comissão. O Prefeito de Santa Rosa tratou das 

emendas parlamentares saúde e sugeriu a elaboração de um  manifesto para 

cumprimento pelo Governador. Ainda, tratou do aproveitamento de licitações 

vigentes cesta básica. O Prefeito de Araranguá tratou dos problemas 

enfrentados junto ao empresariado, também sugerindo a manifestação Amesc 

sobre reinvindicações da defesa do emprego. Sanadas as dúvidas pela 

Assessoria Jurídica, o Presidente concluiu alertando da necessidade de 

cumprimento da quarentena imposta pelo Governo Estadual. 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, trinta e um de março de dois 

mil e vinte. 


