
 
ATA 013/2020 

 
Ata da 13ª Assembleia Geral Extraordinária do ano de 2020 da Associação dos 

Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), aos oito dias do mês de 

dezembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas, na sede da AMESC, 

realizou-se a Assembleia Geral Extraordinária para tratarem do disposto no 

Edital de Convocação nº 013/2020, 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 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 São João do Sul Moacir Francisco Teixeira; Prefeito de Timbé do 

Sul Roberto Biava; o prefeito eleito de Araranguá César Antônio Cesa; Prefeito 

eleito de Balneário Arroio do Silva Evandro Scaini; Prefeito eleito de Ermo 

Paulo Della Vechia; Prefeito eleito de Morro Grande Clélio Olivo; Prefeito eleito 

de Passo de Torres Valmir Rodrigues; Prefeito eleito de Praia Grande Elisandro 

Pereira Machado; Prefeita eleita de Sombrio Gislaine Cunha; Prefeito eleito de 

Turvo Sandro Cirimbelli; Prefeito Eleito de Santa Rosa do Sul, Almides Roberg 

Silva da Rosa; o gerente executivo da AMESC, Moacir Rovaris; a Assistência 

Social da AMESC, Rosangela Paulino Alexandrino; o assessor jurídico da 

AMESC, Dr. Marcelo Rovaris de Luca; a Assessora de Impressa da AMESC 

Renata Tonetto Angeloni; o contador da AMESC Alex dos Santos; a 

coordenadora de Turismo e Cultura da AMESC Helen Becker; o responsável 

pelo movimento econômico da AMESC Ailson Piva; a secretaria da AMESC 

Débora Mansan Camilo; e o coordenador de convênios da AMESC Francisco 

Veríssimo. Tendo a seguinte ordem do dia: 1). Espaço cedido à FECAM – 

Federação Catarinense de Municípios, para uso da palavra pelo seu Presidente 

Prefeito Paulo Roberto Weiss, de Rodeio, via WEB; 2) Espaço cedido ao 

Diretor Executivo do CIGA – Consórcio de Informática e Gestão Pública 

Municipal, via WEB, Senhor Gilsoni Lunardi Albino, dos serviços disponíveis 

aos Municípios e oferecidos pela FECAM; 3) Apresentação pelos funcionários 

da AMESC dos serviços oferecidos pela entidade aos Municípios; 4). Eleição 

da nova Diretoria da AMESC, para o ano de 2021, em consonância com o 

artigo 15, inciso III, letras C, D e H, dos Estatutos Sociais (novos Prefeitos); 5). 

Em conformidade com o artigo 15, inciso VI, fixar a contribuição financeira dos 

Municípios à AMESC, para atender as despesas de custeio e pessoal e a 

formação do patrimônio da entidade, para o exercício de 2021; 6). Aprovação 

da data de 06 de janeiro de 2021 (quarta-feira) às 16h30min horas, para a 

posse da nova Diretoria da entidade, no auditório da AMESC; 7). Assuntos 

Gerais. O presidente da AMESC e prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo 

Pereira da Silva, 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. 

Destacou a importância da união dos prefeitos da AMESC, colocando-se a 

disposição da nova diretoria. Na sequencia foi dada a palavra a representantes 

da FECAM e do CIGA que esclareceram o papel das entidades e a importância 

do movimento municipalista; Após, foi dada a palavra aos colaboradores da 

AMESC que fizeram exposição das atividades que desempenham junto à 

entidade. Seguindo a ordem do dia, tratou da Eleição 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 2021. 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: Moacir 

Francisco Teixeira como presidente; 1º vice-presidente o prefeito de Timbé do 

Sul Roberto Biava; 2º vice-presidente o prefeito de Santa Rosa do Sul Almides 

Roberg Silva da Rosa; 1º secretário o prefeito de Meleiro Eder Mattos e 2º 

secretário o prefeito de Maracajá Anibal Brambila; CONSELHO FISCAL 

EFETIVO: o prefeito de Araranguá César Antônio Cesa; o prefeito de Balneário 

Gaivota Everaldo dos Santos; o prefeito de Turvo Sandro Cirimbelli; o prefeito 

de Jacinto Machado João Batista Mezzari; e o prefeito de Passo de Torres 

Valmir Augusto Rodrigues. Em seguida foi realizada a exposição do orçamento 

e da contribuição financeira dos municípios para o ano de 2021, o que foi 

deliberado e aprovado pelos prefeitos. Ato contínuo, o presidente da AMESC e 

prefeito de Balneário Gaivota, Ronaldo Pereira da Silva deu posse aos eleitos. 

Depois foi passada a palavra para Moacir Francisco Teixeira que fez seu 

discurso cumprimentando os presentes, e agradeceu aos colegas prefeitos, 

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 2021, 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 à foto oficial do evento. 

Nada mais ha declarar, eu, Aldoir Cadorin, segundo secretário, lavrei a 

presente ata que vai por mim e os membros da diretoria, devidamente 

assinada. Araranguá, oito de dezembro de dois mil e vinte. 


