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ATA 4/2019 

 

Ata da 4ª Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019 da Associação dos Municípios 

do Extremo Sul Catarinense (AMESC): aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano 

de dois mil e dezenove, às dezesseis horas, no auditório da AMESC, na cidade de 

Araranguá, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária para tratarem do disposto no 

Edital de Convocação nº 003/2019, de vinte de março de dois mil e dezenove, 

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 prefeito de Balneário Arroio do Silva, Juscelino S. 

Guimarães; prefeito de Meleiro, Eder Mattos; Prefeito de Sombrio, Zênio Cardoso; 

prefeito de Passo de Torres, Jonas Gomes de Souza; prefeito de Jacinto Machado, 

João Batista Mezzari; prefeito de São João do Sul, Moacir Francisco Teixeira; 

prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava; prefeito de Santa Rosa do Sul, Nelson 

Cardoso de Oliveira; prefeito de Ermo, Aldoir Cadorin; prefeito de Praia Grande, 

Henrique Maciel; prefeito de Araranguá, Mariano Mazzuco Neto; gerente executiva 

da AMESC, Ester Zanette Barp, 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) Projeto Recuperar: uma ação 

conjunta do Estado e municípios, a fim de recuperar, de forma emergencial, a 

adequada trafegabilidade da malha rodoviária estadual; b) Implantação das praças de 

pedágio na BR 101, nos municípios de Araranguá e São João do Sul; c) Assuntos 

gerais. Na sequência, o presidente apresentou detalhes do “Projeto Recuperar” 

proposto pelo Governo do Estado, propondo a criação de uma comitiva para conversa 

com Governador sobre as especificidades da região, bem como comissão para 

levantamento do custo dos serviços para que, em nova reunião de Prefeitos, seja 

avaliado se é vantajoso aos Municípios aderirem ao projeto. A Diretora Executiva 

informou que participou de reunião com o Governo do Estado, apresentando então os 

detalhes do projeto e da reunião. Na sequencia os prefeitos presentes expuseram os 

problemas nas rodovias estaduais nos seus municípios e o descaso do Governo do 

Estado, destacando a importância de avaliar a adesão ao “Projeto Recuperar” como 

solução. Depois disso o Presidente informou sobre audiência pública regional entre 

AMESC, AMREC e AMUREL, dia 24 de maio (amanhã) às 10h na ACIC em Criciúma, 

para tratar da “pauta legislativa” da região para encaminhamentos junto aos 

Deputados e Governo Federal. O presidente explanou suas criticas a reforma da 

previdência apresentada pelo Governo Federal, destacando se tratar de uma situação 

delicada que não se está dando a devida atenção e discussão.  Na sequencia o 

Presidente tratou da implantação das praças de pedágio na BR 101, nos municípios 

de Araranguá e São João do Sul, informando que a área técnica da ANTT não 

contemplou as manifestações das Associações de Municípios tomadas nas audiência 

públicas. Informou que AMESC, AMREC e AMUREL irão se unir para solicitar 
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audiência com o ANTT para requerer a mesma distância entre praças e valores 

praticados no trecho norte. O Presidente ainda informou que uma comitiva da AMESC 

participou de audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Rio Grande 

do Sul, a qual criou a frente parlamentar de obras, destacando que em 05/06/2019 em 

Brasília, na Câmara dos Deputados, será lançada a frente federal. Na sequencia o 

Presidente tratou de reivindicação de hora-atividade pelas professoras de Maracajá, 

propondo que o assunto seja padronizado a nível regional da AMESC, com posterior 

audiência com Ministério Público, o que foi aprovado por todos. O Prefeito Mariano 

tratou da situação de Araranguá sobre a hora-atividade, requerendo esclarecimento do 

jurídico sobre as regras a serem aplicadas, se há determinação em Lei Federal, o que 

será objeto de estudo/parecer a ser apresentado na próxima reunião. O Presidente 

também informou da necessidade de criar um calendário de reuniões dos colegiados, 

especialmente os de administração, para que os Prefeitos cobrem a presença de seus 

secretários. O Presidente teve que se ausentar diante do falecimento da irmã de seu 

vice-Prefeito. Na sequencia a Gerente Executiva, tratando dos assuntos gerais, 

explicou sobre o PL 0081.7/2019 que trata de isenções e incentivos fiscais de ICMS. O 

Assessor Jurídico também explanou sobre o assunto, destacando os pontos 

controvertidos do Projeto de Lei. Na sequencia a Gerente Executiva solicitou aos 

Prefeitos as datas das festas e eventos para que a Débora monte um calendário de 

eventos da AMESC. Ainda a Gerente Executiva informou que a FECAM vai emitir nota 

referente a queda de arrecadação que está prevista para o próximo semestre. Ainda 

foi informado que a AMESC vai sediar o curso da CNM nos dias 27 e 28 de maio 

sobre gestão de obras e captação de recursos. Também foi informado sobre curso do 

CIGA/FECAM sobre simples nacional, voltado aos fiscais de tributos e procuradores, 

cuja data ainda será definida. Na sequencia o Prefeito Tiago Zilli falou que a UNESC 

irá realizar no dia 13 de junho, as 7h da manhã, em Turvo, o evento “AMESC do 

amanhã”, evento este que foi anunciado pela Reitora da UNESC na última reunião. 

Em seguida o Prefeito de Meleiro questionou sobre um assunto de que o Tribunal de 

Contas iria desenvolver um sistema de gestão de prefeituras. A Gerente Executiva 

informou que o projeto foi abortado pelo novo presidente Adircélio. O Assessor 

Jurídico apresentou detalhes do estudo sobre insalubridade nos municípios. Na 

sequencia os prefeitos trataram da necessidade de discutirem e tomarem ações 

conjuntas dos problemas enfrentados no dia-a-dia que devem ser repassados 

previamente para a Gerente Executiva pelos colegiados. Diante do adiantado da hora 

deu-se por encerrada a reunião. Nada mais há tratar, eu, Tiago Zilli, 1º Secretário, 

lavrei a presente ata que vai por mim e os demais membros da diretoria, devidamente 

assinada. Araranguá/SC, vinte e três de maio de dois mil e dezenove. 


