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ATA 05/2019 

 

Ata da 5ª Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019, da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC). Aos trinta e um dias do mês 

de maio do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas, no auditório da 

Câmara de Vereadores do Município de São João do Sul/SC, região da 

AMESC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária para tratarem do disposto 

no Edital de Convocação nº 004/2019, de vinte e três de maio de dois mil e 

dezenove, presidida pelo presidente da AMESC e prefeito de Maracajá, Sr. 

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

assembleia contou, ainda, com as seguintes presenças; do prefeito de Meleiro, 

Eder Mattos; da vice Prefeita de Sombrio, Sra. Gislaine Cunha; do prefeito de 

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

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

Teixeira; do prefeito de Timbé do Sul, Roberto Biava; do vice-prefeito de 

Balneário Gaivota, Evanio Iris Machado; do prefeito de Santa Rosa do Sul, 

Nelson Cardoso de Oliveira; do prefeito de Ermo, Aldoir Cadorin; do vice 

prefeito de Praia Grande Everson Citadim; e, do Município de Araranguá o 

secretário municipal de Planejamento Francisco de Souza participou neste ato 

representando o prefeito Mariano Mazzucco. Compuseram a mesa de honra o 

presidente Arlindo Rocha, o prefeito anfitrião Moacir Teixeira e o vice prefeito 

local Sr. Edson Pereira Trajano, o presidente da Câmara de Vereadores local 

Sérgio Luiz dos Santos e a gerente executiva da AMESC, Sra. Ester Zanette 

Barp. Contou-se ainda com a presença da assessoria jurídica da AMESC, 

demais autoridades e representantes de órgãos públicos e membros da 

sociedade, conforme registros nas listas de presenças.  Com as autoridades já 

assentadas conforme recepção e condução prévia e, com a mesa de honra já 

composta, foram iniciados os trabalhos da assembleia. Deu-se início com o 

presidente Sr. Arlindo Rocha, o qual cumprimentou e agradeceu a presença de 

todos e, constatado o quórum estatutário, explicou que outras reuniões da 

Amesc acontecerão também em outros municípios da região, oportunidade em 

que cada prefeito anfitrião presidirá os trabalhos do dia. Por isso, na presente 

oportunidade o presidente Arlindo passou a condução dos trabalhos ao prefeito 

local Sr. Moacir Teixeira. Assim, assumindo a condução da assembleia, o 

prefeito anfitrião cumprimentou a todos e agradeceu a presença. Também 

comentou da alegria e honra de sediar a Assembleia dos prefeitos da Amesc. 

Destacou o momento que o município de São de João do Sul vivencia e a 

realização da XII Festa do Colono, de 30 de maio a 2 de junho. Destacou 
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também a importância do desenvolvimento do setor agrícola para a região e 

dos desafios enfrentados. Dando por aberta oficialmente a reunião passou à 

leitura da ordem do dia: a) Sala dos Municípios da Universidade do Extremo 

Sul Catarinense (UNESC), e; b) Assuntos gerais. Na sequência, foi convidada 

a Professora Isabel Regina de Souza, da Unesc, representando a Sala dos 

Municípios, para a sua apresentação. Essa fez uma breve explanação dos 

trabalhos já desenvolvidos pela Sala dos Municípios da Unesc, explicou o que 

é a Sala dos Municípios, os seus objetivos e a disponibilidade ofertada pela 

Universidade, através de seus profissionais e knowhall, capazes de atender a 

todos os municípios da região sul catarinense com apoio técnico para a 

realização de estudos, projetos e trabalhos capazes de auxiliarem os 

municípios a se desenvolverem cada vez mais, com tecnologias, experiências, 

técnicas e perícia. Na oportunidade convidou para que os municípios 

encaminhem seus secretários municipais, especialmente os de planejamento e 

de obras, para participarem no dia dezoito de junho próximo, no Iparque/Unesc, 

de um colegiado para maior conhecimento das potencialidades e dos 

relevantes serviços que podem ser utilizados pelos municípios. Em seguida 

convidou a Professora Gisele Coelho Lopes, chefe de gabinete da reitoria, para 

a sua explanação. Essa transmitiu os cumprimentos da Magnífica Reitora e 

agradeceu o espaço para a apresentação da Unesc, especialmente, na 

divulgação do Fórum “Amesc do amanhã”, que acontecerá no dia quatorze de 

junho próximo, na cidade de Turvo. Destacou os objetivos do Fórum e a 

oportunidade em que a região, através de seus representantes, terá para 

analisar os pontos fracos e fortes da região e levantar as principais bandeiras 

para o seu desenvolvimento, com o fito de que sejam encaminhados os rumos 

para o futuro da região, nas áreas de trabalho e renda, da educação, da 

cultura, da qualidade de vida, entre outras. Destacou, também, a presença no 

Fórum de renomados palestrantes que trarão cases de sucesso em gestões 

municipais exitosas. Por isso, reforçou a necessidade de serem encaminhadas 

pessoas/convidados qualificados para que possam realmente aproveitar o 

Fórum e contribuírem positivamente para os trabalhos e para se tornarem 

agentes motivadores e condutores dos trabalhos seguintes. Na sequência a 

Professora Melissa Watanabe expôs os principais pontos que serão abordados 

no Fórum e uma breve prévia dos trabalhos e objetivos pretendidos. Foi 

destacada, também, a agenda para o dia quatro de julho, na Unesc, onde se 

contará com a presença do Secretário de Estado Sr. Lucas Esmeraldino, 

oportunidade em que os prefeitos da região poderão apresentar as suas 

dificuldades e, principalmente, os projetos de desenvolvimento de seus 

municípios e possível prospecção de recursos. Com o término da participação 

da Sala dos Municípios pelas representantes da Unesc, pedindo a palavra, o 

prefeito Arlindo Rocha destacou a união dos prefeitos da Amesc, independente 
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de siglas partidárias, mas com o objetivo comum de buscarem o 

desenvolvimento da região, o que vem se consumando com a parceira através 

da Unesc para um planejamento técnico, responsável e aprimorado para um 

futuro breve. Entretanto, destacou como as bandeiras atuais a necessidade de 

conclusão das obras de pavimentação das Serras da Rocinha e do Faxinal. Na 

sequência, para o segundo ponto da pauta, dentre os assuntos gerais, foi 

convidado o Sr. Edson da TV Sul Catarinense. Esse apresentou ao público 

presente a nova TV Sul, no ar a cerca de três meses, explicando que se trata 

de uma produtora e emissora de TV digital, a única da região do extremo sul 

catarinense, disponível a todos que queiram se utilizar deste veículo de 

comunicação e para que sirva de apoio e promoção ao desenvolvimento da 

região. Em outro ponto dos assuntos gerais, foi colocado pela gerente 

executiva da Amesc Sra. Ester, a importância da participação dos prefeitos da 

Amesc na reunião que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, às 

quatorze horas, na Secretaria de Estado da Casa Civil, em Florianópolis, para 

tratar do projeto recuperar rodovias estaduais. O presidente Arlindo Rocha 

explicou que, pela importância do evento, os prefeitos não estão apenas 

convidados, mas convocados para que, com a união das forças, possa-se 

buscar a solução para problemas de seus respectivos municípios, assim como, 

de toda a região. Abrindo o espaço para manifestação dos demais prefeitos, o 

Prefeito Eder Mattos falou da importância da família e destacou as dificuldades 

pelas quais as Administrações Municipais estão passando e pela frustração de 

não poderem atender adequadamente às famílias. Propôs uma reflexão acerca 

do uso e dos ataques aos entes e gestores públicos, através do facebook. Fez 

apelo aos vereadores que ajudem e não ataquem o executivo porque é 

momento de se darem as mãos, juntamente com a sociedade para o 

enfrentamento das dificuldades. Sugeriu que nas próximas reuniões da Amesc 

se oportunize discutir assuntos emergentes do dia-a-dia das prefeituras como, 

o excesso de atestados médicos pelos servidores, a hora-aula, entre outros, 

provavelmente comum aos demais municípios, com o fito de buscarem juntos 

soluções comuns. Everson Citadim, vice-prefeito de Praia Grande, parabenizou 

o prefeito de São João do Sul pela administração que realiza, pelas obras e 

pela festa. Sugeriu ampliar as discussões acerca da educação na Amesc e dos 

rumos que se espera à juventude da região. O prefeito Nelson de Santa Rosa 

do Sul enalteceu os trabalhos do prefeito Moacir, pela sua coragem e o 

importante apoio da comunidade local. O prefeito Arlindo Rocha em resposta 

ao prefeito Eder falou da dificuldade que as administrações municipais 

enfrentam com determinadas condutas por parte de servidores públicos. Citou 

como entraves a estabilidade e os privilégios que detém. Também teceu 

críticas ao projeto da reforma da previdência do governo federal, o que chamou 

de pauta pesada, assim como fez críticas aos Institutos de Previdência de 
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Municípios. Falou do mau aproveitamento da última Marcha dos Prefeitos em 

Brasília realizada pela CNM e da necessidade urgente de serem tomadas 

providências sérias com relação ao pacto federativo e enfrentamento de 

problemas pontuais. Nada mais a manifestarem, o presidente do dia, prefeito 

Moacir Teixeira, destacou a realização da recente obra de levantamento do 

grade em trecho da SC 290, acesso principal à cidade de São João do Sul que, 

se não tivesse sido realizada a tempo, certamente com as chuvas das últimas 

semanas não se teria condições de acesso à cidade no dia de hoje. 

Encerrando os trabalhos, convidou a todos para saborearem o coffe breack 

preparado com produtos locais e reforçou o convite a todos para participarem 

logo mais da abertura oficial das festividades da XII Festa do Colono. Também 

falou do brinde/lembrança que o município de São João do Sul ofertaria aos 

prefeitos após o término da reunião, oportunidade em que serão ofertados 

produtos e quitutes locais. Agradecendo mais vez a todos, deu-se por 

encerrados os trabalhos do dia. Nada mais a tratar, eu, Tiago Zilli, 1º 

Secretário, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais membros da 

diretoria, devidamente assinada. São João do Sul/SC, trinta e um de maio de 

dois mil e dezenove. 


