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Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada aos treze dias do mês de julho do 

ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sede da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), no Município de 

Araranguá/SC, para tratarem do disposto no Edital de Convocação nº 

007/2021, tendo a seguinte ordem do dia: 1) Reunião com o Diretor Presidente 

e o Diretor Administrativo Financeiro do Porto de Imbituba sobre a estimativa 

de volume de tráfego na SC-285 (BR-285) até o referido Porto, após abertura 

da Serra da Rocinha – BR-285 (lado de Santa Catarina no município de Timbé 

do Sul); 2) Reunião sobre o Projeto de Regularização Fundiária de Interesse 

Social – REURB-S, com representantes do escritório Crispim & Meister 

Advogados Associados; 3) Reunião sobre o Projeto da Residência Inclusiva, 

com a APAE de Santa Rosa do Sul; 4) Reunião com Secretários de Saúde dos 

15 (quinze) municípios da AMESC (CIR) sobre o acesso aos Exames e 

Procedimentos via Regulação nos hospitais da região; 5) Assuntos Gerais. A 

assembleia foi presidida pelo presidente da AMESC e prefeito de São João do 

Sul, Sr. Moacir Francisco Teixeira e contou com a participação de Prefeitos e 

Vice-Prefeitos, conforme lista de presença anexa. O presidente abriu os 

trabalhos e solicitou a inversão de ordem da pauta, colocando em apreciação 

primeiramente o item dois da pauta, o que foi aprovado pelos presentes. Ato 

contínuo, os advogados proponentes discorreram sobre o projeto de 

regularização fundiária de interesse social – REURB e se colocaram à 

disposição dos Prefeitos interessados para prestar serviços neste sentido. 

Após, o Presidente da AMESC, passando ao item 2 da pauta, apresentou o 

Diretor Presidente e o Diretor Administrativo e Financeiro do Porto de Imbituba 

que explanaram aos presentes sobre a expectativa de volume de tráfego que 

se espera na SC 285 (BR 285), com a abertura da Serra da Rocinha em Timbé 

do Sul. O Diretor Presidente e sua equipe estimam que após a conclusão das 

obras da Serra da Rocinha, haverá o tráfego de aproximadamente 330 

caminhões por dia naquela rodovia. Os Prefeitos entendem que este fluxo é 

muito superior as atuais condições de manutenção e trafegabilidade no local, 

decidindo pleitear junto aos órgãos estaduais e federais a federalização da 

rodovia ou sua manutenção pelo Governo Estadual. Ato contínuo, atendendo 

ao item 3 da pauta, houve a explanação por parte da Presidente da APAE de 

Santa Rosa do Sul sobre a forma de funcionamento de uma residência 

inclusiva, que beneficiará alunos das APAEs do Vale do Araranguá e sua 

necessidade de implantação aqui na região. Todos os Prefeitos receberam 

dados sobre este projeto e se comprometeram em avaliar a situação para 

posterior tomada de decisão sobre o assunto. Em sequência, item 4 da pauta, 

os secretários de saúde dos municípios da AMESC alertaram os Prefeitos da 

gravidade da baixa contemplação dos munícipes no tocante a exames e 

procedimentos via regulação nos hospitais da região. Depois dos debates, 

decidiu-se em marcar uma reunião de forma urgente entre os Prefeitos e o 

Secretário de Estado da Saúde para solicitar ao mesmo que a regulação nos 



 
hospitais da nossa região seja efetuada pela própria AMESC. Em assuntos 

gerais, foi discutido sobre a atual situação do Hospital Regional de Araranguá, 

que é administrado pelo IMAS, mas pertence ao Governo Estadual. Houve a 

presença de representantes do IMAS que explanaram sobre o contrato 

celebrado entre as partes e suas obrigações, apresentando os resultados 

financeiros, resultando em déficit financeiro e o Governo Estadual vindo auditar 

o contrato. Os Prefeitos se comprometeram em colocar na pauta da reunião 

com o Secretário de Estado da Saúde este assunto, visando ao contraditório e 

à intermediação de uma solução pacífica. Nada mais havendo a ser tratado, foi 

encerrada a presente AGO às dezessete horas e trinta minutos, sendo lavrada 

a presente ata pelo 1° secretário da AMESC, Sr. Eder Mattos e que segue 

assinada pelos demais membros da Diretoria da AMESC. 


