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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 07/2020 

 

                               
   
 
              O Presidente da Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), e 
Prefeito de Balneário Gaivota, Senhor Ronaldo Pereira da Silva, no uso de suas atribuições, na 
forma do art. 21, § 1º e art. 11 e §, combinado com o art. 15, VII e VIII, dos Estatutos Sociais, 
convoca os Senhores Prefeitos Municipais, para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-
se no dia 24 de junho de 2020 (quarta-feira) às 14 horas, tendo como local a sede da entidade, 
sito na Av. XV de Novembro, 911, Bairro Centro Cívico, Araranguá – SC, tendo a seguinte 
ordem do dia: 
   
      a). Atendendo solicitação da Diretoria do COAMA – Conselho Ambiental do 
Município de Araranguá, discutirmos sobre a PRESERVAÇÃO DA LAGOA DO CAVERÁ, 
dentro dos limites dos municípios de Ararangua, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota e 
Sombrio, que pela redução brusca dos níveis da Lagoa e com a possível perda do manancial, 
vem impactar fortemente no abastecimento de água da região;  
                b). Deliberar para aplicar no âmbito das administrações Municipais medidas de 
flexibilização para a retomada dos serviços de transporte, educação e eventos de acordo com 
dados do coronavírus disponíveis nos canais do Estado, em conformidade com legislação 
própria implementada pelo Governo Estadual;  
                 c.) Discutir o Plano Territorial de Reorganização do Calendário Escolar 2020, 
apresentação da Presidente do Colegiado de Educação da AMESC Ariane Oliveira de Almeida 
Pereira, coadjuvada pela responsável pela educação da AMESC Rosangela Paulino 
Alexandrino;                 
                 d.) Discutir a forma de como será implantada as decisões  acima (itens a,b, e c), 
tendo em vista que a decisão será tomada após avaliação da situação de cada Município; 

e.) Considerando que as medidas de prevenção devem ser respeitadas, discutir a 
forma de que a autonomia Municipal também permita que, caso o número de casos suba, os 
Municípios possam endurecer as ações; 

      f). Assuntos Gerais.  
 

                                    
                                    Araranguá (SC), 22 de junho de 2020.  

                                         
Ronaldo Pereira da Silva 

Prefeito Municipal, de Balneário Gaivota  
Presidente da AMESC  

 
Nota: Serão convocadas para participar da reunião a Presidente da CIR – Comissão 
Intergestores Regional (Saúde) Elixsandra da Silva Mota e da Presidente do Colegiado da 
Educação da AMESC Ariane Oliveira de Almeida Pereira, bem como a Assistente Social da 
AMESC, Rosangela Paulino Alexandrino  


