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Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, no 
Mahori Praia Restaurante, sito à Rua Sombrimares, 175, Bairro Brilhamares, 
município de Balneário Gaivota – SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária 
presidida pelo presidente da AMESC e prefeito de Maracajá, Arlindo Rocha, e 
secretariada pelo vice-prefeito e prefeito em exercício de Turvo, Edson Jair 
Dagostin. A assembleia contou, ainda, com a presença do prefeito de 
Balneário Arroio do Silva, Juscelino S. Guimarães; prefeito de Meleiro, Eder 
Mattos; vice-prefeita e prefeita em exercício de Sombrio, Gislaine Cunha; 
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 
Balneário Gaivota, Ronaldo Pereira da Silva; vice-prefeito e prefeito em 
exercício de Balneário Gaivota, Evanio Iris Machado; vice-prefeito de Ermo, 
Donato Della Vechia; prefeito de Praia Grande, Henrique Maciel; prefeito de 
Araranguá, Mariano Mazzuco Neto; prefeito de Morro Grande, Valdionir 
Rocha; deputado federal Ricardo Guidi; presidente da AMUREL e prefeito de 
Braço do Norte, Roberto Kuerten Marcelino; ex-deputado estadual Manoel 
Mota; presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Gaivota, Anderson 
Joaquim dos Santos; ex-presidente da AMESC e ex-prefeito de Balneário 
Gaivota, Valcir Ferreira Pereira; deputado estadual José Milton Scheffer; 
gerente executivo da AMESC, Moacir Rovaris, 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, 
tendo a seguinte ordem do dia: a) Eleição e posse dos membros da Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal da Associação dos Municípios do Extremo Sul 
Catarinense (AMESC), na forma do art. 15, inciso III, alínea ‘b’ do Estatuto 
Social, para o exercício de 2020; b) Assuntos Gerais. O presidente da AMESC 
e prefeito de Maracajá, Arlindo Rocha, abriu a reunião cumprimentando a 
todos, discursando sobre a importância e representatividade da AMESC, 
trazendo algumas das marcas de sua gestão junto a entidade, destacando o 
bom relacionamento com o Governo do Estado e deputados estaduais, bem 
como com os deputados federais. Ressaltou a importância da conclusão das 
obras da Serra da Rocinha e da Serra do Faxinal. Destacou a importância da 
união dos prefeitos da AMESC, colocando-se a disposição da nova diretoria. 
Na sequencia foi dada a palavra ao vice-prefeito e prefeito em exercício de 
Balneário Gaivota, Evanio Iris Machado, que agradeceu a presença de todos, 
deu boas vindas à Balneário Gaivota e ressaltou algumas realizações do 
prefeito Ronaldo Pereira da Silva. Em seguida o prefeito de Morro Grande, 
Valdionir Rocha fez uso da palavra agradecendo e cumprimentando os 
presentes, parabenizando o trabalho realizado pelo prefeito Arlindo Rocha à 
frente da AMESC, desejando sucesso ao futuro presidente, prefeito Ronaldo 
Pereira da Silva. Dada a palavra ao prefeito de Praia Grande, Henrique Maciel, 



 
este cumprimentou os presentes, destacando a necessidade de manter a união 
dos prefeitos, para elencarem as obras e bandeiras que melhorem a vida das 
pessoas, ressaltando a necessidade de fortalecer e insistir na conclusão das 
obras da Serra do Faxinal como sendo a prioridade da AMESC junto ao 
Governo do Estado. Na sequencia discursou o presidente da AMUREL e 
prefeito de Braço do Norte, Roberto Kuerten Marcelino, que cumprimentou os 
presentes, destacando a importância da união dos prefeitos, desejando 
sucesso ao novo presidente. O ex-presidente da AMESC e ex-prefeito de 
Balneário Gaivota, Valcir Ferreira Pereira, após cumprimentar os presentes, 
lembrou os tempos em que presidiu a instituição, desejando sucesso ao novo 
presidente. Na sequencia fez uso da palavra o deputado estadual José Milton 
Scheffer que cumprimentou os presentes, destacou o potencial turístico da 
região e as obras e prioridades da AMESC. Desejou sucesso ao novo 
presidente e parabenizou Arlindo Rocha pelo trabalho realizado frente a 
instituição. Passada a palavra ao deputado federal Ricardo Guidi, 
cumprimentou os presentes, destacou a importância da AMESC como órgão 
representativo da região, destacando ser fundamental a integração para 
resolução dos problemas da região. Parabenizou Arlindo Rocha pelo seu 
mandato como presidente da AMESC, e desejou sucesso ao novo presidente 
Ronaldo Pereira da Silva, colocando-se a disposição da entidade e de todos os 
prefeitos da região.Seguindo a ordem do dia, tratou da Eleição e posse dos 
membros da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação dos 
Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), na forma do art. 15, inciso 
III, alínea ‘b’ do Estatuto Social, para o exercício 2020. Passada a palavra ao 
Gerente Executivo, Moacir Rovaris, este informou que existe apenas uma 
chapa de candidatura, de consenso, sendo, então, eleitos por aclamação, a 
seguinte nominata: Presidente: Ronaldo Pereira da Silva – Balneário Gaivota; 
1º Vice-Presidente: João Batista Mezzari – Jacinto Machado; 2º Vice-
Presidente: Tiago Zilli – Turvo; 1º Secretário: Valdionir Rocha – Morro Grande; 
2º Secretário: Aldoir Cadorim - Ermo; Conselho Fiscal - Titulares: Jonas Gomes 
de Souza – Passo de Torres; Juscelino da Silva Guimarães – Balneário Arroio 
do Silva, Nelson Cardoso de Oliveira – Santa Rosa do Sul, Zênio Cardoso - 
Sombrio e Arlindo Rocha - Maracajá; Conselho Fiscal - Suplentes: Henrique 
Matos Maciel – Praia Grande, Mariano Mazzuco Neto - Araranguá, Moacir 
Francisco Teixeira – São João do Sul e Roberto Biava – Timbé do Sul. Ainda, 
foi definido como representante da AMESC junto a FECAM o Sr. Henrique 
Matos Maciel, prefeito de Praia Grande. Em seguida o presidente da AMESC e 
prefeito de Maracajá, Arlindo Rocha deu posse aos eleitos, passando a 
presidência da instituição ao prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo Pereira da 
Silva. Depois foi passada a palavra para Ronaldo Pereira da Silva que fez seu 
discurso de posse cumprimentando os presentes, e agradeceu aos colegas 
prefeitos, aos vereadores, secretários municipais, ao seu vice-prefeito. 
Enalteceu o trabalho realizado pelos ex-presidentes Valdionir Rocha, Zênio 
Cardoso e Arlindo Rocha. Destacou a importância da união dos municípios na 
defesa das bandeiras regionais, em especial as obras estruturantes que trazem 



 
desenvolvimento econômico para toda região. Ao final agradeceu a presença 
de todos e desejou um prospero 2020, ressaltando que mesmo sendo ano 
eleitoral, importante diferenciar o papel institucional da AMESC, que não possui 
bandeira política ou partidária, mas sim tem papel essencial para o 
desenvolvimento da região. Encerrada a solenidade, foi desfeita a mesa e 
tirada a foto oficial do evento. Nada mais ha declarar, eu, Edson Jair Dagostin, 
prefeito em exercício de Turvo, lavrei a presente ata que vai por mim e os 
membros da diretoria, devidamente assinada. Balneário Gaivota/SC, quinze de 
janeiro de dois mil e vinte. 
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