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ATA 10/2019 

 

Ata da 11ª Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2019 da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC): aos vinte e um dias do mês 

de outubro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sede da 

AMESC em Araranguá/SC, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária para 

tratarem do disposto no Edital de Convocação nº 011/2019, de dezessete de 

outubro de 2019, presidida pelo presidente da AMESC e prefeito de Maracajá, 

Arlindo Rocha, e secretariada pelo prefeito de Turvo, Tiago Zilli. A 

assembleia contou, ainda, com a presença do prefeito de Araranguá, Mariano 

Mazzuco Neto; Prefeito de Balneário Arroio do Silva, Juscelino da Silva 

Guimarães; Prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo Pereira da Silva; Prefeito 

de Ermo, Aldoir Cadorin; Perfeito de Jacinto Machado, João Batista Mezzari; 

Prefeito de  Meleiro, Eder Mattos, Prefeito de São João do Sul, Moacir 

Francisco Teixeira; Prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava; o gerente 

executivo da AMESC, Moacir Mario 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 agradeceu a presença de todos e, 

constatado quórum estatutário, foi iniciada a reunião com a leitura da ordem do 

dia: a) Reunião com o Engenheiro Gustavo Taufembach, do DEINFRA de 

Criciúma, responsável pela operacionalização do Consorcio Intermunicipal 

Multifinalitário de Gestão Pública da AMESC, do Projeto Recuperar. b) Reunião 

com Alessandro Hansen Vargas, Consultor da Central de Atendimento aos 

Municípios da Casa Civil que falará sobre os entraves do Convenio do Projeto 

Recuperar; c) Jeton pago aos Membros da JARI, multas de trânsito; d) Início da 

discussão dos encaminhamentos do evento ‘ FORUM AMESC DO AMANHÃ”, 

realizado em Turvo –SC. e) Assuntos Gerais. Abrindo os itens ‘a’ e ‘b’ da pauta, 

o Presidente passou a palavra ao Sr. Alessandro Vargas, da Casa Civil do 

Governo do Estado de SC, tomou a palavra informando que o CIMGEPA já 

está com o projeto em tramitação perante o Estado, ficando a disposição para 

sanar eventuais dúvidas. Na sequencia o Presidente passou a palavra à Eng. 

Vanessa, de Maracajá, que informou sobre as planilhas orçamentárias feitas 

pelos municípios, informando que os valores levantados são superiores ao 

montante de recursos que serão repassados pelo Governo do Estado. A 

palavra foi colocada a disposição dos presentes. Foi colocado em discussão os 

itens faltantes para andamento do projeto. Em relação ao CIMGEPA, ficou 

deliberado que a parte relacionada a gestão administrativa será firmado termo 

de cooperação com a AMESC. Em relação a licitação, ficou deliberado que o 
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município a qual pertence o Presidente do Consórcio ficará responsável pelos 

procedimentos licitatórios, mediante termo de cooperação. Em relação a 

fiscalização, foi deliberado que será utilizado o montante de até 8% autorizado 

pelo Convênio para fazer frente as despesas com fiscalização, devendo ser 

licitado o serviço. O Engenheiro Gustavo Taufembach, do DEINFRA de 

Criciúma, informou que o órgão vai fiscalizar o serviço de fiscalização a serem 

executados pelo consórcio. No que se refere a ordem de prioridade dos 

trechos, o assunto vai ser deliberado caso a caso pelos Prefeitos, ouvidos os 

engenheiros. Passando ao item ‘c’ da pauta foi apresentado o Parecer Jurídico 

n. 020/2019 pelo advogado da AMESC, referente ao pagamento de Jeton’s aos 

membros da Jari. O Prefeito de Turvo ressaltou que fez um levantamento e que 

há pagamento cumulativo de Jeton, ou seja, se forem julgados recursos de 

multas dos quinze municípios em uma única reunião, é cobrado Jeton dos 

quinze municípios, o que entende ser um pagamento cumulativo indevido. O 

Gerente Executivo ficou encarregado de pesquisar sobre o assunto. Em 

relação ao item ‘d’ da pauta, foi sugerido a presença da UNESC na próxima 

reunião para apresentação dos resultados obtidos com o evento “FORUM 

AMESC DO AMANHÃ”. Já adentrando ao item ‘e’, o Prefeito Mariano Mazzuco 

questionou a forma de remuneração do CISAMESC por meio de percentual, 

propondo que seja rateado igualitariamente o custo administrativo fixo do 

Consórcio. Ficou definido que o assunto será discutido em reunião específica 

do CISAMESC, em reunião agendada para o dia 8 (oito) de novembro, as 10h 

na sede da AMESC. Na sequencia o Presidente leu expediente em que os 

membros do CIR solicitaram a contratação de microonibus para participação 

em curso, o que foi aprovado pelos presentes. Ao final o jurídico informou 

sobre a existência da execução trabalhista nº 0001238-81.2015.5.12.0030, que 

vai ser deliberado na próxima reunião. Deu-se por encerrada a reunião. Nada 

mais há tratar, eu, prefeito de Turvo, Tiago Zilli, 1º Secretário, lavrei a presente 

ata que vai por mim e os demais membros da diretoria, devidamente assinada. 

Araranguá/SC, vinte e um de outubro de 2019. 


