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ATA 03/2020 

 

Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária do ano de 2020 da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC): aos treze dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas e trinta minutos, na sede 

da AMESC em Araranguá/SC, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária para 

tratarem do disposto no Edital de Convocação, presidida pelo Presidente da 

AMESC e prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo Pereira da Silva, e 

secretariada pelo Gerente Executivo da AMESC, Moacir Rovaris. A assembleia 

contou, ainda, com a presença do prefeito de Balneário Arroio do Silva, 

Juscelino S. Guimarães; o prefeito de Maracajá, Arlindo Rocha; prefeito de 

Meleiro, Eder Mattos; vice-prefeita de Sombrio, Gislaine Cunha; prefeito de 

Timbé do Sul, Roberto Biava; prefeito de Jacinto Machado, João Batista 

Mezzari; prefeito de Ermo, Aldoir Cadorin; vice-prefeito de Turvo, Edson Jair 

Dagostin; 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 da AMESC agradeceu a presença de todos e, 

constatado quórum estatutário, foi iniciada a reunião com a leitura da ordem do 

dia: a) Homologar a resolução emitida pelo Conselho Fiscal sobre o Relatório 

Financeiro e aplicação de recursos da entidade, ano base 2019; b) Homologar 

o Balanço, o Orçamento, e o Plano de Diretrizes e Metas da Associação; c) 

Espaço cedido ao empresário Eder Mattos para divulgar, esclarecer e difundir 

um empreendimento que pretende abrir/instalar no Município de Ermo, que tem 

como objetivo DESINTEGRAR os resíduos sólidos domiciliares da região da 

AMESC; d) Aprovar ou não proposta formalizada pela Casa Civil – Projeto 

Recuperar, onde propõe incluir no valor a ser repassado do ano de 2019, o 

valor para 2020, totalizando R$ 3.768.554,80, divididos em 10 (dez) parcelas 

mensais de R$ 376.855,48, de 03 a 12/2020; e) Assuntos Gerais. Em seguida, 

em relação aos itens ‘a’ e ‘b’, foi dada a palavra ao contador da AMESC que 

apresentou a prestação de contas da gestão do ex-presidente Arlindo Rocha, 

devidamente aprovada por resolução do Conselho Fiscal, sendo a mesma 

homologada pela Assembleia de Prefeitos. Em relação ao item ‘c’ Eder Mattos 

apresentou o modelo de desintegração de resíduos sólidos aos prefeitos 

presentes que está sendo trazido para a região por uma empresa que está se 

instalando em Ermo e futuramente oferecerá este modal para licitações 

públicas. No que tange o item ‘d’, foi apresentada proposta do Estado a 

respeito do Projeto Recuperar, sendo aprovada pelos presentes, sendo que o 

Gerente Executivo entrará em contato com a Casa Civil para assinatura do 



 
 

2 
 

Convênio. Nos assuntos gerais, item ‘e’, foi dada a palavra a Sra. Rosane 

Castelan, Coordenadora de Educação do Estado na Região da AMESC. Tratou 

da questão relativa ao transporte escolar, destacando a correção de 6% nos 

trajetos de 6km a 12km e de 4% nos trechos maiores. Foi apresentado o Ofício 

Circular/Gabs nº 0142/2020, sendo requerido que as informações solicitadas 

sejam encaminhadas pelas Secretarias Municipais até 22/02/2020, ficando a 

disposição o telefone 3529-0023. Também foi reforçado que no dia 19/02 será 

feita uma capacitação para preenchimento do Censo Escolar. Na sequencia a 

funcionária da AMESC Hellen Becker destacou reunião ocorrida na SANTUR, o 

SENAC disponibilizou cursos gratuitos de capacitação em turismo para a 

região da AMESC. Também foi apresentado o projeto GEOPARQUE ao 

Conselho de Turismo, sendo que este solicitou que a SANTUR invista mais em 

sinalização turística, visto que em breve a UNESCO fará visita à região. 

Também está sendo tratado do assunto com o DEINFRA. Destacou ter sido 

selecionada para compor duas câmaras temáticas na SANTUR. Foi destacado 

o Projeto de Lei nº 0122.0/2018 já aprovado, que regulamenta a contratação de 

fornecedores para realização de eventos. Também foi tratado do apoio que 

está sendo buscado junto à Assembleia Legislativa para confecção de vídeo 

institucional de divulgação da região da AMESC, assim como já realizado da 

AMREC. Na sequencia o coordenador da Defesa Civil, Sebastião A. Souza, 

explicou sobre o projeto realizado pela entidade acerca da construção de 

pontes com “kit metálico” doado pelo Estado, oriundo das obras de reforma da 

Ponte Hercílio Luz, esclarecendo que o transporte das vigas, bem como a 

construção das cabeceiras e lajes serão por conta do Município, utilizando-se 

das vigas metálicas fornecidas pelo Estado. Ainda, explicou que o Consórcio 

CIMCATARINA já realizou licitação das obras de cabeceira e concretagem, 

podendo ser aderido pelos municípios. A Defesa Civil se colocou à disposição 

para maiores esclarecimentos com a vinda de técnicos de Florianópolis, caso 

seja necessário. Tratou do Programa SC-Residente, que se trata de um 

empréstimo para o município realizar obras de prevenção, após realizar os 

cursos e treinamento previstos no projeto. Ao final, o prefeito Eder Mattos 

solicitou que em 15 de maio a reunião dos prefeitos seja feita em Meleiro, na 

Agromeleiro. Foi sugerido que a AMESC centralize o calendário de festas 

municipais para evitar conflito de datas, sendo designada a funcionária Hellen 

Becker para tal função. Deu-se por encerrada a reunião. Nada mais há tratar, 

eu, Gerente Executivo da AMESC, Moacir Rovaris, lavrei a presente ata que 

vai por mim e os demais membros da diretoria, devidamente assinada. 

Araranguá/SC, treze de fevereiro de dois mil e vinte. 


