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ATA 013/2019 

 

Ata da 13° Assembleia Extraordinária do ano de 2019 da Associação dos 

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

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

AMESC, realizou-se a Assembleia Extraordinária 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 S. Guimarães; prefeito de Ermo, Aldoir Cadorin; prefeito de 

Jacinto Machado, João Batista Mezzari; prefeito de Meleiro, Eder Mattos; 

prefeito de Santa Rosa do Sul, Nelson Cardoso de Oliveira; 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) Explanar visita no TCE/SC; b) 

Apresentar relatório das medidas implementadas visando o aprimoramento e a 

transparência da gestão; c) Solicitação para que o CIS-AMESC passe a 

funcionar nas dependências da AMESC, visando economia e maior 

proximidade com os Prefeitos; d) Apresentar as providências que estão ou 

serão tomadas para sanar as irregularidades e obter o ressarcimento da 

entidade quanto aos valores apontados; e) Proposta de legalização do novo 

estatuto; f) Explanação acerca da regularidade do fornecimento de 

medicamentos e serviços médicos nos próximos meses, dadas à gravidade da 

situação. g) Assuntos gerais: - Deliberar sobre unificação do inicio do ano letivo 

das escolas municipais e estaduais 2020; - Deliberar e definir três medidas 

consideradas prioritárias de infraestrutura da região, objetivando nortear 

investimentos futuros (CASA CIVIL). Em seguida o Presidente passou a tratar 

do item ‘g’, “Assuntos gerais: - Deliberar sobre unificação do inicio do ano letivo 

das escolas municipais e estaduais 2020”. Ficou deliberado por unanimidade 

que os Prefeitos tem interesse no retorno das aulas das escolas municipais no 

dia 10/02/2020 o ensino infantil e dia 06/02/2020 as creches. Em seguida foi 

passada a palavra ao Prefeito de Ermo, Presidente do CIS-AMESC que passou 

a explanar sobre os itens ‘a’ à ‘f’. Na sequência foi passada a palavra ao novo 

contador contratado pelo CIS-AMESC que explicou a atual situação contábil do 

CIS-AMESC. Foi apresentado o balanço patrimonial da entidade, além de 
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planilhas dos custos administrativos, das dívidas em aberto e parceladas, bem 

como, dos créditos a receber dos municípios. O Prefeito de Araranguá 

contestou os valores em aberto do município, relativo às taxas administrativas 

no montante de R$276mil. Foi deliberado que os Municípios colocarão em dia 

os valores em aberto incontroversos, e os que tenham alguma controvérsia 

será discutido posteriormente. Foi posto em deliberação acerca da extinção ou 

continuidade do Consórcio, sendo que a maioria dos presentes entendem que 

o correto seria a permanência do consórcio, mas que o mesmo passasse a ser 

sediado na sede da AMESC. Foi decidido que os reajustes estatutários e 

demais deliberações necessárias serão objeto de Assembleia do CIS-AMESC, 

a ser convocada pelo Presidente do CIS-AMESC para o dia 26/12/19 às 9h na 

sede da AMESC. 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, 

dezenove de dezembro de 2019. 


