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Ata da 9ª Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2020 da Associação dos 
Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC): aos vinte e três dias do mês 
de julho do ano de dois mil e vinte, às nove horas, por videoconferência pelo 
aplicativo zoom, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária, para tratarem do 
disposto no Edital de Convocação nº 009/2020, presidida pelo presidente da 
AMESC e prefeito de Balneário Gaivota, Sr. Ronaldo Pereira da Silva. A 
assembleia contou, ainda, com a presença do prefeito de Araranguá Mariano 
Mazzuco Netto; Prefeito Balneário Arroio do Silva Juscelino da Silva 
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 Sombrio, Zênio Cardoso; vice-prefeita de 
Sombrio Gislaine Cunha; Prefeito de Timbé do Sul Roberto Biava; Vice-
prefeito de Turvo Edson Jair Dagostin; o gerente executivo da AMESC, 
Moacir Rovaris; o assessor jurídico da AMESC, Dr. Marcelo Rovaris de Luca; a  
Assistente Social da AMESC, Rosangela Paulino Alexandrino; O coordenador 
do CER AMESC Caio Robério Barpp; Elixsandra da Silva Mota coordenadora 
do CIR-AMESC; TI e MOVEC da AMESC Ailson Piva; e Débora Mansan 
secretária da AMESC. Declarada aberta a assembleia, o presidente da AMESC 
agradeceu a presença de todos e, constatado quórum estatutário, foi iniciada a 
reunião. Foi dada a palavra ao Gerente Executivo da AMESC para que lesse o 
Edital de Convocação e a pauta da assembleia. O coordenador do CER-
AMESC, Sr. Caio falou sobre a última atualização do COES que considerou 
nossa região como de risco de saúde gravíssimo e explicou os motivos; O 
Gerente Moacir leu as recomendações do CER-AMESC, documento este 
enviado anteriormente a todos os prefeitos municipais; Caio falou sobre a 
composição do CER-AMESC e demais colaboradores, e que tem o 
acompanhamento de vários seguimentos da sociedade civil e da segurança 
pública; Rosangela questionou sobre a aglomeração dos grupos familiares, o 
que foi esclarecido pelo Dr. Marcelo que falou sobre a elaboração de um 
modelo de Decreto e disse da possibilidade de outras restrições além daquelas 
recomendadas pelo CER-AMESC em virtude da condição de risco gravíssimo 
atualmente existente, cujas sugestões foram reiteradas pelo coordenador do 
CER-AMESC, Sr. Caio; Rosangela agradeceu e teve que se ausentar da 
reunião, informando que estamos sem leito de UTI; Prefeito Mariano se 
manifestou sobre o transporte coletivo, dizendo que acredita que este não seja 
fator de disseminação do vírus; com relação a aglomeração em residências, há 
necessidade de mensurar o número de pessoas que vai caracterizar 
aglomeração; Prefeito Zênio falou sobre o transporte coletivo e a zona de risco 
gravíssimo que atualmente nos encontramos, falou também sobre as restrições 
que já foram realizadas em Sombrio, se disse também preocupado com as 
festinhas em residências, dizendo da necessidade de apelo e conscientização 
da juventude; Dr. Marcelo disse que o transporte coletivo já se encontra 
abrangido pelo Decreto Estadual no atual momento; Prefeito Mariano disse que 
se o governo do Estado restringir vamos acatar; Prefeito Juscelino disse que 
está trabalhando na contramão do que fazia anteriormente, a medida que tem 
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pedido para que as pessoas não visitem Balneário Arroio do Silva nesse 
momento e que pessoas de vários locais tem vindo e que não entendem que 
não é o momento; disse que vai tomar toda a atitude necessária, 
independentemente da sua vontade; disse que os servidores estão 
empenhados a informar o povo; que se o povo não respeitar, pretende fazer 
barreira sanitária para proteger a vida do seu povo; Prefeito Eder disse da 
preocupação e indignação com o desrespeito das pessoas com as regras 
impostas, falou da necessidade da AMESC emitir nota sobre as pessoas 
ficarem em casa; Vice-prefeito de Turvo reconheceu as palavras do prefeito 
Juscelino e que as manifestações devem ser realizadas em conjunto pela 
AMESC através da imprensa; Prefeito Ronaldo mencionou da possibilidade de 
realizar restrições como foram feitas no início da pandemia, e que há muita 
gente vindo para Balneário Gaivota nos finais de semana e que isso prejudica a 
população em geral; o que nesse momento não deveria ocorrer; que mais que 
se restrinja, muitas pessoas ainda não acreditam ou respeitam a situação; 
Prefeito Jonas parabenizou Caio pelo trabalho, falou das dificuldades dos 
gestores em tomar decisões; Falou da necessidade de se trabalhar mais a 
conscientização e orientação; disse da dificuldade de fiscalização das 
restrições; disse que o sacrifício das atividades econômicas não é o caminho 
para barrar o vírus; disse necessária uma campanha da AMESC para falar 
sobre a falta de leitos; e que temos que trabalhar a repressão junto a 
conscientização para que surta maior efeito; Prefeito Moacir disse que reuniu 
entidades civis, autoridades de segurança e percorreram os comércios fazendo 
um trabalho de conscientização para que não tenha que tomar medidas mais 
drásticas; disse que todos precisam contribuir para que se reduza a 
proliferação do vírus e que precisam unir esforços para isso; Prefeito Aldoir 
disse que temos dois problemas sérios, um de ordem econômica e outro de 
saúde, e que precisamos de conscientização e responsabilidade na tomada de 
decisão; que reuniu também as entidades de seu município; que as pessoas 
tem que entender que devem ter cuidados e não devem se expor 
desnecessariamente; Prefeito Roberto Biava disse que está trabalhando com a 
conscientização através de blitz educativa de rotina e que necessitamos de 
apoio da Polícia Militar; que a AMESC necessita ir para a imprensa e falar 
sobre a realidade de saúde da região, para que todos fiquem ciente do perigo; 
que está com muitos servidores da saúde com COVID; Prefeito João Batista 
disse concordar com as falas dos demais, disse que outras atividades devem 
ser restritas; falou da importância das ações coletivas a nível regional; falou 
que talvez não se deva colocar a data até 17/09 para o Decreto, mas a 
situação ser avaliada periodicamente; Prefeito Ronaldo sugeriu que outras 
restrições fossem colocadas no modelo de Decreto em virtude das restrições 
do Decreto Estatual para as regiões de risco gravíssimo; solicitou autorização 
dos demais para divulgar a situação de saúde da região em rádios e jornais, 
através de comunicado da AMESC, que em seu município existem carros de 
som e vai divulgar a ausência de leitos de UTI na região; Prefeito Zênio disse 
que o fechamento é uma decisão radical para esse momento e que está 
usando recurso do Governo Federal do COVID para comprar máscaras e 
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álcool gel e entregar um Kit em cada residência; Prefeito Mariano falou que a 
reunião foi boa, da importância da conscientização e da fiscalização juntamente 
com as autoridades de segurança e que a sugestão do prefeito Zênio sobre o 
Kit foi importante; disse que o prazo do Decreto é muito longo e vai 
acompanhar o grupo; falou sobre o ingresso na zona de risco gravíssimo e isso 
não estaria ocorrendo se possuísse mais leitos de UTI; que talvez estejamos 
inseridos na mesorregião e por isso poderíamos usar leitos de outros locais, 
pois sabe que existem pacientes de outras regiões internados em hospitais no 
nosso município; A presidente do CIR, Sra. Elixsandra reiterou que todos os 
leitos de UTI de nossa região estão ocupados; os leitos de UTI são regulados 
pelo Estado e não temos gestão deles, e que vamos precisar também do 
aparelho de tomógrafo, questionando se Sombrio já está habilitado; que estão 
em reunião sobre a nova matriz de avaliação de risco do Estado e solicitou a 
liberação de um profissional da área de educação para ajudar na alimentação 
do sistema de dados dentro da Secretaria de Saúde; Caio disse que conversou 
com o Sr. Gean, Administrador do Hospital da Praia Grande sobre a 
possibilidade de habilitação de novos leitos de UTI e devem conversar com os 
demais hospitais; e que esses leitos após instalados ficarão disponíveis após o 
final da pandemia, o que é importante; que há também problema de 
medicamentos e recursos humanos para as novas UTIs e é indispensável o 
apoio dos prefeitos para isso; Vice-prefeita Gislaine disse que há intenção do 
hospital de Sombrio, além da implantação de leitos de UTI, também fizeram a 
aquisição de tomógrafo e será implantado nos próximos dias; que é necessário 
a intensificação das ações no sentido de conscientização e principalmente para 
a busca desses leitos de UTI, que o hospital de Sombrio também está 
engajado; Prefeito Jonas disse que acredita que a manchete dos próximos dias 
seja lotação dos leitos de UTI e gostaria de saber como funciona a ocupação 
dos leitos de UTI, sugerindo que a AMESC se posicione sobre a lotação dos 
leitos para que isso venha a impactar a população; Caio disse que o Estado 
regula os leitos de UTI, que tudo é feito conforme a existência de vaga e que a 
preferência é o quanto mais próximo da residência do paciente, mas que as 
vezes não é possível; que acredita que por volta de 4 pacientes no regional são 
da AMESC; Elixsandra disse não saber ao certo sobre o número de pacientes 
da AMESC que ocupa o regional, mas que encaminhará a informação ao 
prefeito Eder para que compartilhe com os demais; Dr. Marcelo disse que foi 
encaminhado o modelo de decreto de acordo com as recomendações do CER-
AMESC e que as restrições podem ser maiores que as sugestões; pediu 
permissão para inserir restrição sobre aglomeração em residência, fincando a 
critério dos municípios manter ou não; e que conversem com seus 
procuradores e técnicos de saúde; com relação ao transporte público disse 
entender que se hoje o Estado publicasse um Decreto a AMESC já teria essa 
atividade suspensa; que colocará no Decreto essa condição do Decreto 
Estadual e que fica a critério dos municípios adotar ou não, de acordo com 
suas convicções; que há possibilidade de impedir as aglomerações em 
residências; Prefeito Ronaldo disse que adotará o decreto do Estado para a 
região de estágio gravíssimo que nos encontramos hoje;  Prefeito Mariano 
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falou sobre o cuidado em multar a aglomeração em ambiente familiar; Prefeito 
Ronaldo disse que a aglomeração deve ser considerada os casos em 
excessos, como festas, confraternizações de maior vulto; Caio disse que dos 
10 leitos de COVID, 4 AMESC, 4 AMUREL e 4 AMREC; falou que o Dr. 
Eduardo disse que houve aumento significativo de 19 leitos na clínica médica 
no hospital regional; Ronaldo disse que vão elaborar novo documento ao 
Estado para o aumento dos Leitos de UTI; Elixsandra falou também que no 
documento deve ser colocado a situação da medicação e material humano; 
Prefeito Mariano disse que se o Decreto Estadual não contemplar o estado 
gravíssimo para nossa região, vai avaliar a suspensão do transporte coletivo; 
mas que vai aguardar o governo do Estado; Esgotados e deliberados todos os 
assuntos da pauta da presente Assembleia, deu-se a mesma por encerrada. 
Nada mais havendo tratar, eu, Aldoir Cadorin, segundo secretário, lavrei a 
presente ata que vai por mim e os demais membros da diretoria, devidamente 
assinada. Araranguá/SC, 23 de julho de dois mil e vinte. 


