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ATA 6/2019 

 

Ata da 6ª Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019 da Associação dos Municípios 

do Extremo Sul Catarinense (AMESC): aos sete dias do mês de junho do ano de dois 

mil e dezenove, às quatorze horas, na sede da AMESC, na cidade de Araranguá, 

realizou-se a Assembleia Geral Ordinária para tratarem do disposto no Edital de 

Convocação nº 005/2019, de três de junho 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 Araranguá, Mariano Mazzuco Neto; prefeito de Balneário Arroio do Silva, 

Juscelino S. Guimarães; vice-prefeito de Balneário Gaivota, Evanio Iris Machado; 

prefeito de Ermo, Aldoir Cadorin; prefeito de Jacinto Machado, João Batista 

Mezzari; prefeito de Meleiro, Eder Mattos; prefeito de São João do Sul, Moacir 

Francisco Teixeira; Prefeito de Sombrio, Zênio Cardoso; prefeito de Timbé do Sul, 

Roberto Biava; 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) 

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

Recuperar” proposto pelo Governo do Estado. Informou que uma comitiva de Prefeitos 

realizou conversa com o Sr. Gabriel Arthur Loeff, coordenador da Central de 

Atendimentos aos Municípios do Governo do Estado de Santa Catarina sobre as 

especificidades da região. Foram passados os detalhes da reunião, informando que o 

Governo tem R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) para gastar mensalmente com 

recuperação das rodovias estaduais, equivalente a aproximadamente R$ 1.600,00 (um 

mil e seiscentos reais) por km. A responsabilidade continuará sendo do Estado, mas o 

Consórcio dos Municípios ficaria responsável pela execução, sendo necessária a 

aprovação legislativa no âmbito Municipal. Os Prefeitos que participaram da reunião 

entenderam vantajoso aos Municípios aderirem ao projeto, sendo uma experiência a 

ser testada. Os Prefeitos Zênio, Mariano e Eder entenderam que tem cautela para não 

assumir a responsabilidade do Estado e o repasse de recursos não serem suficientes 

para os trabalhos. A Assessoria Jurídica providenciará modelo de Projeto de Lei para 

encaminhamento às Câmaras de Vereadores. Em contato com o Sr. Gabriel (Governo 

do Estado) foi agendada reunião na sede da AMESC no dia 13/06/19 às 14h30min. 

Nos assuntos gerais foi apresentado pelo Prefeito de Turvo e pela Sra. Cida que a 

UNESC irá realizar no dia 14 de junho, as 7h da manhã, em Turvo, o evento “AMESC 

do amanhã”, evento este que foi anunciado pela Reitora da UNESC em reunião 

anterior. A Gerente Executiva informou a nominata dos Deputados Estaduais e 

Federais que já confirmaram presença. O Secretário Municipal de Turvo informou a 

nominata de palestrantes que participarão do evento. Passada a palavra ao Assessor 
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Jurídico, foi tratado sobre a hora-atividade dos professores, sendo informado ter sido 

formada Comissão com alguns Secretários Municipais de Educação que estão em 

contato com o Ministério Público e estudando a solução para a questão. Foi 

esclarecido que a referida comissão fez uma reunião na data de ontem (06/06/19) e 

que vai finalizar a proposta dia 11 de junho. Dia 19 a proposta vai ser apresentada ao 

Colegiado da Educação, sendo então trazida na próxima reunião de Prefeitos. 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, sete de junho de dois mil e dezenove. 


