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Ata da 6ª Assembleia Geral do ano de 2020 da Associação dos Municípios do 
Extremo Sul Catarinense (AMESC): ao primeiro dia do mês de junho do ano de 
dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, na sede da AMESC em 
Araranguá/SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, para tratarem do 
disposto no Edital de Convocação nº 06/2020, presidida pelo Presidente da 
AMESC e prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo Pereira da Silva. A 
assembleia contou, ainda, com a presença do prefeito de Maracajá, Arlindo 
Rocha; prefeito de Sombrio, Zenio Cardoso; prefeito de São João do Sul, 
Moacir Francisco Teixeira; prefeito de Jacinto Machado, João Batista 
Mezzari; prefeito de Santa Rosa do Sul, Nelson Cardoso de Oliveira; prefeito 
de Ermo, Aldoir Cadorin; prefeito de Praia Grande, Henrique Maciel; o 
prefeito de Araranguá, Mariano Mazzuco Neto; vice-prefeito de Turvo, Edson; 
prefeito de Morro Grande, Valdionir Rocha; prefeito de Praia Grande, Henrique 
Maciel; o gerente executivo da AMESC, Moacir Rovaris, o assessor jurídico da 
AMESC, Marcelo Rovaris De Luca; conforme registro na lista de presenças.  
Declarada aberta a assembleia, o Presidente da AMESC agradeceu a 
presença de todos e, constatado quórum estatutário, foi iniciada a reunião, 
sendo que em virtude da coletiva de imprensa agendada para o dia de hoje, a 
qual tratará dos assuntos objeto da convocação, o presidente propôs a 
suspensão da Assembleia, para aguardar a manifestação do Governador do 
Estado de Santa Catarina na coletiva de imprensa acima descrita, e que 
posteriormente será avaliada a necessidade de retornarem o assunto em 
pauta, com nova convocação se necessário o que foi acatado pelos presentes. 
Deu-se por encerrada a reunião. Nada mais há tratar, eu, Valdionir Rocha, 
primeiro secretário da AMESC, lavrei a presente ata que vai por mim e os 
demais membros da diretoria, devidamente assinada. Araranguá/SC, 01 de 
junho de dois mil e vinte. 


