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ATA 7/2019 

 

Ata da 7ª Assembleia Geral Ordinária do ano de 2019 da Associação dos Municípios 

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

mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da AMESC, na 

cidade de Araranguá, realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária para tratarem do 

disposto no Edital de Convocação nº 006/2019, de sete 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 prefeito de Balneário Arroio do Silva, Juscelino S. 

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

Batista Mezzari; prefeito de Meleiro, Eder Mattos; prefeito de Passo de Torres, Jonas 

Gomes de Souza; prefeito de São João do Sul, Moacir Francisco Teixeira; prefeito 

de Timbé do Sul, Roberto Biava; gerente executiva da AMESC, Ester Zanette Barp, o 

assessor jurídico da AMESC, Pierre Vanderlinde e o coordenador da Central de 

Atendimentos aos Municípios do Governo do Estado de Santa Catarina, Gabriel Arthur 

Loeff. 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. O presidente abriu a reunião apresentando os detalhes do “Projeto 

Recuperar” proposto pelo Governo do Estado. Na sequencia passou a palavra ao Sr. 

Gabriel Arthur Loef o qual informou que o Governo do Estado estabelecerá critérios 

técnicos para elaboração de Convênios, não mais ficando no caráter discricionário ou 

político. Sobre o Projeto Recuperar, informou que se trataria de um Convênio do 

Governo do Estado com um Consórcio estabelecido entre os Municípios componentes 

da AMESC. Será feito um repasse mensal para o Consórcio fazer os serviços de 

manutenção. Em sessenta dias, caso os recursos não sejam utilizados, devem ser 

devolvidos os valores ao Estado. Foram apresentadas demais explicações e 

discussões pelos presentes. Foi deliberado em criar um consórcio multifinalitário para 

conveniar com o Estado. Ficou agendada reunião para o dia 17 de junho, às 14 horas, 

na AMESC, com os Presidentes das Câmaras de Vereadores para apresentar o 

protocolo de intenções do consórcio multifinalitário. 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, treze de 

junho de dois mil e dezenove. 


