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Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020 da Associação dos 
Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC): aos treze dias do mês de 
julho do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, por videoconferência pelo 
aplicativo zoom, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, para tratarem do 
disposto no Edital de Convocação nº 08/2020, presidida pelo segundo vice-
presidente da Amesc e prefeito de Turvo Tiago Zilli, em razão do impedimento 
e ausência do presidente da Amesc e prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo 
Pereira da Silva. A assembleia contou, ainda, com a presença do prefeito de 
Araranguá Mariano Mazzuco Netto; prefeito de Maracajá, Arlindo Rocha; vice-
prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha; prefeito de São João do Sul, Moacir 
Francisco Teixeira; prefeito de Jacinto Machado, João Batista Mezzari; 
prefeito de Ermo, Aldoir Cadorin; prefeito de Praia Grande, Henrique Maciel; 
prefeito de Meleiro Eder Matos; prefeito de Timbé do Sul Roberto Biava; o 
gerente executivo da AMESC, Moacir Rovaris; o assessor jurídico da AMESC, 
Marcelo Rovaris De Luca; a Presidente do Colegiado de Educação da AMESC, 
Ariane Oliveira de Almeida Pereira; a Assistente Social da Amesc, Rosangela 
Paulino Alexandrino; membros da Coordenação provisória do CER-AMESC, 
além de diversas outras pessoas e técnicos ligados a área da Educação, 
Saúde e Assistência Social da região da AMESC.  Declarada aberta a 
assembleia, o segundo vice-presidente da AMESC em exercício agradeceu a 
presença de todos e, constatado quórum estatutário, foi iniciada a reunião. 
1)Foi dada a palavra ao Gerente Executivo da AMESC que esse leu pauta da 
assembleia. Logo após foi passada a palavra ao Dr. Marcelo Rovaris De Luca 
que explicou as razões da criação do Comitê Extraordinário Regional para o 
âmbito da AMESC, CER – AMESC, do seu objetivo e importância, sendo 
realizada a leitura da minuta de Resolução da criação do CER – AMESC, a 
qual foi submetida a deliberação e aprovada pelos prefeitos presentes; Prefeito 
Eder falou sobre a dúvida relacionada a Portaria nº 166 e que existem alguns 
Deputados se manifestando relativamente ao encaminhamento de valores 
daquela Portaria, mas a que tudo indica a mesma possui requisitos técnicos e 
não políticos, o que precisa ser esclarecido inclusive para a população, a 
medida que a imprensa está divulgando valores que ainda não chegaram aos 
municípios; tal preocupação foi compartilhada pelos Prefeitos Mariano, João 
Batista e Tiago; Rosangela da AMESC relatou quem foram os técnicos e 
pessoas indicadas para integrar o CER – AMESC; Caio Robério Barpp da 
Silva, indicado a Coordenador do CER – AMESC, disse que a ideia é que o 
comitê traga embasamento técnico para a tomada de decisão dos prefeitos 
nesse período de pandemia, colocando-se à disposição; A secretária de saúde 
de Meleiro e coordenadora da CIR, questionou sobre a ciência dos prefeitos de 
uma reunião macrorregional agendada para as três regiões (AMESC, AMREC 
e AMUREL) e disse da importância da criação do CER-AMESC; disse que a 
criação desse comitê está sendo avaliada há algum tempo e que existe 
orientação da FECAM nesse sentido, em virtude do aumento da pandemia e da 
atual dificuldade da situação; Prefeito Mariana Mazzuco falou da importância 
do comitê e da necessidade de ser avaliado com bastante cautela as 
orientações e restrições, em especial referente a indústria e comércio, levando-
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se em consideração do requisito de leito de UTI, o que foi acompanhado pelo 
prefeito de Ermo Aldoir Cadorim; Prefeito de Timbé do Sul Roberto Biava falou 
da preocupação com o aumento de casos em Timbé do Sul; Disse que as 
atitudes e decisões devem ser regionalizadas e que o povo não tem cumprido 
os decretos; Secretária de educação de Araranguá Ariane disse da importância 
do comitê e que a educação está trabalhando em conjunto; prefeito de São 
João do Sul, Moacir, disse que a preocupação é a mesma dos demais 
prefeitos; Vice-prefeita de Sombrio Gislaine, falou das medidas que estão 
sendo tomadas em Sombrio e que as decisões necessitam de muita cautela e 
que comunga com as decisões dos demais; Prefeito de Maracajá Arlindo, disse 
que a situação em seu município é a mesma dos demais e que acompanha a 
decisão de todos; Secretária de saúde de Meleiro, disse que a decisão deve 
ser regionalizada; Dr. Marcelo disse que além das questões técnicas regionais, 
a situação de cada município pode ser levada em consideração para o caso de 
maiores restrições além das eventualmente sugeridas pelo CER-AMESC; 
Prefeito Tiago disse que Turvo está encaminhando nova campanha de 
conscientização, com barreiras, medição de temperatura das pessoas, 
utilização de máscaras, etc; Rosangela falou da necessidade de fiscalização e 
cobrança da população relativamente ao cumprimento dos decretos; Cleonice 
secretária de Turvo, falou que os eventos particulares estão sendo a grande 
preocupação relativamente a proliferação do vírus e que há necessidade de 
conscientização e fiscalização da população; Moacir, falou sobre a 
necessidade de Resolução para criação do CER-AMESC, recebendo 
esclarecimentos do Dr. Marcelo e que os integrantes poderão ser substituídos; 
deliberada a proposta de modelo do regimento interno do CER – AMESC, a 
mesma foi aprovada pelos presentes; Passado ao terceiro item da pauta, 
Moacir explicou sobre o compromisso de promessa de compra e venda sendo 
esclarecido ainda pelo Dr. Marcelo que não foi encontrado qualquer documento 
que comprovasse o pagamento da promessa de compra e venda, tampouco 
existe registro na contabilidade ou no Registro de imóveis e que não há nada 
que oponha ao Distrato; o Distrato foi aprovado pelos prefeitos presentes; 
Moacir, disse que fez uma compilação sobre os possíveis encaminhamentos 
dos municípios e que há uma tendência de redução de horário de 
funcionamento de bares e restaurantes e que aparentemente o problema é 
aglomeração de pessoas após o trabalho; da mesma forma o transporte 
coletivo; Prefeito Tiago solicitou ao comitê que mantivesse a AMESC informada 
da sua atuação; Prefeito Eder solicitou aos prefeitos de Araranguá, Santa Rosa 
do Sul, Balneário Gaivota e Praia Grande que remetam os questionários e 
relatórios solicitados relativamente ao lixo para que a AMESC elabore uma 
proposta para o destino do lixo urbano. Esgotados e deliberados todos os 
assuntos da pauta da presente Assembleia, deu-se a mesma por encerrada. 
Nada mais havendo tratar, eu, Aldoir Cadorin, segundo secretário, lavrei a 
presente ata que vai por mim e os demais membros da diretoria, devidamente 
assinada. Araranguá/SC, 13 de julho de dois mil e vinte. 


