
 
ATA DA REUNIÃO SOLENE DE POSSE 

 
Ata da Reunião Solene de Posse da Diretoria da Associação dos Municípios do 

Extremo Sul Catarinense (AMESC) para o ano de 2021, realizada aos seis dias 

do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezessete horas, na sede 

da AMESC, realizou-se a Reunião Solene de Posse da Diretoria. A Reunião  

contou, ainda, com a presença do ex-prefeito de Balneário Arroio do Silva 

Juscelino da Silva Guimarães; ex-prefeito de Ermo Aldoir Cadorin; ex-prefeito 

de Turvo, Tiago Zilli; ex-prefeito de Praia Grande, Henrique Matos Maciel; ex-

prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo Pereira da Silva; Prefeito 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 prefeito de Araranguá César Antônio Cesa; Prefeito de Balneário 

Arroio do Silva Evandro Scaini; Prefeito de Ermo Paulo Della Vechia; Prefeito 

de Morro Grande Clélio Olivo; Prefeito de Passo de Torres Valmir Rodrigues; 

Prefeito de Praia Grande Elisandro Pereira Machado; Prefeita de Sombrio 

Gislaine Cunha; Prefeito de Turvo Sandro Cirimbelli; Prefeito de Santa Rosa do 

Sul, Almides Roberg Silva da Rosa; Representante do deputado Volnei Weber, 

Sr. Manoel Motta; Deputado Estadual José Milton Scheffer, representante do 

Deputado Estadual Luiz Fernando Vampiro, Sr Luiz Pereira; representante do 

Deputado Estadual Felipe Estevão, Sr. Marcos Cardoso; representante do 

deputado federal Daniel Freitas, Sr. Gabriel Locks; o gerente executivo da 

AMESC, Moacir Mário Rovaris; a Assistência Social da AMESC, Rosangela 

Paulino Alexandrino; o assessor jurídico da AMESC, Dr. Marcelo Rovaris de 

Luca; a Assessora de Impressa da AMESC Renata Tonetto Angeloni; o 

contador da AMESC Alexsander dos Santos; a coordenadora de Turismo e 

Cultura da AMESC Helen Becker; o responsável pelo movimento econômico da 

AMESC Ailson Piva; a secretaria da AMESC Débora Mansan Camilo; e o 

coordenador de convênios da AMESC Francisco Veríssimo. Tendo a seguinte 

ordem do dia: 1)Posse da Nova Diretoria da AMESC para o ano de 2021; 2) 

Assuntos Gerais. A reunião foi aberta pela Assessora de Imprensa da AMESC, 

sendo concedida a palavra ao ex-presidente da AMESC e ex-prefeito de 

Balneário Gaivota, Sr. Ronaldo Pereira da Silva, que realizou suas 

considerações sobre o período que esteve a frente da entidade, dizendo que o 

foi um grande desafio e satisfação ter sido presidente da AMESC, entidade 

sempre muito unida e dedicada aos interesses regionais,  dizendo que tentou 

fazer o melhor pela municipalidade e a população regional, agradecendo o 

apoio que recebeu dos prefeitos e desejando um feliz ano de 2021 a todos. Ato 

contínuo foi realizada a transmissão do cargo e declarado empossado o novo 

presidente da AMESC, Prefeito de São Joao do Sul, Sr. Moacir Francisco 

Teixeira, para quem foi passada a palavra e que deu continuidade a reunião. 



 
Foi dada posse aos demais membros da Diretoria e Conselho Fiscal na 

seguinte ordem: 1º vice-presidente o prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava; 

2º vice-presidente o prefeito de Santa Rosa do Sul, Almides Roberg Silva da 

Rosa; 1º secretário o prefeito de Meleiro, Eder Mattos e 2º secretário o prefeito 

de Maracajá, Anibal Brambila; CONSELHO FISCAL EFETIVO: o prefeito de 

Araranguá César Antônio Cesa; o prefeito de Balneário Gaivota Everaldo dos 

Santos; o prefeito de Turvo Sandro Cirimbelli; o prefeito de Jacinto Machado 

João Batista Mezzari; e o prefeito de Passo de Torres Valmir Augusto 

Rodrigues. CONSELHO FISCAL SUPLENTE: o prefeito de Balneário Arroio do 

Silva Evandro Scaini; o prefeito de Ermo Paulo Della Vechia; o prefeito de 

Morro Grande Clélio Daniel Olivo; o prefeito de Praia Grande Elisandro Pereira 

Machado; e a prefeita de Sombrio Gislane Dias da Cunha. Em seguida foi 

concedida a palavra ao Deputado Estadual José Milton Scheffer que falou em 

nome de todas as autoridades presentes, dizendo da importância da 

organização e movimentação regional da entidade na luta pelos anseios 

comuns da população, parabenizando o ex-presidente Ronaldo e desejando 

sucesso ao presidente Moacir, sabendo da sua capacidade para presidir a 

entidade, mencionando que os Deputados da região estão sempre de portas 

abertas para lutar pelos pleitos dos municípios da AMESC, colocando os 

gabinetes a disposição para auxiliar no que for de interesse da comunidade 

regional. Ato contínuo foi realizada uma homenagem ao Sr. Moacir Mário 

Rovaris, pelos mais de 37 anos de dedicação a AMESC, o qual encerra um 

ciclo de excelente trabalho realizado em favor dos municípios da AMESC, com 

a entrega de placa alusiva ao período. O presidente empossado, Moacir 

Francisco Teixeira fez uso da palavra para agradecer aos colegas prefeitos por 

ter lhe conduzido a presidência da entidade, destacado a importância da união 

dos municípios na defesa das bandeiras regionais, em especial as obras 

estruturantes que trazem desenvolvimento econômico para toda região; falou 

que a entidade é supra partidária, pautando-se pela melhora da vida da 

população de toda a região; que a AMESC tem apenas uma bandeira, que é do 

bem estar regional e que esse continuará sendo o princípio da entidade; que 

tentará fazer o seu melhor também enquanto presidente da AMESC, da mesma 

forma que trabalha arduamente pelo município de São João do Sul. Ao final 

agradeceu a presença de todos e desejou um prospero 2021, Encerrada a 

solenidade, foi desfeita a mesa e tirada à foto oficial do evento. Nada mais 

havendo a declarar, eu, Eder Mattos, primeiro secretário, lavrei a presente ata 

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

seis de janeiro de dois mil e vinte e um. 


