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Ata da Reunião Extraordinária, realizada no dia 19 de março do ano de dois mil 
e vinte e um, às onze horas, na sede da Associação dos Municípios do Extremo 
Sul Catarinense (AMESC), para tratarem sobre a aquisição de respiradores e 
sua disponibilização para o Hospital Regional e Araranguá para atender a 
instalação de mais 20 (vinte) leitos de UTIs para atendimento a pacientes em 
estado grave decorrente do Covid-19 no Vale do Araranguá. A reunião foi 
presidida pelo presidente da AMESC e prefeito de São João do Sul, Sr. Moacir 
Francisco Teixeira, e contou com a participação de todos os Prefeitos e da 
Prefeita dos Municípios associados ao CIS AMESC, conforme lista de presença 
firmada no local. Iniciando os trabalhos o Sr. Presidente discorreu sobre a 
gravidade do momento em razão do crescente estágio de contaminação pelo 
Covid-19. Relatou que o Estado de Santa Catarina tem condições de habilitar 
mais 20 (vinte) leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTIs para atendimento 
aos pacientes em estado crítico de saúde para a região, porém, necessitam de 
mais 11 (onze) aparelhos respiratórios para aparelhar referidos leitos. Ato 
contínuo, foi discutido entre os associados a possibilidade dos próprios 
Municípios que se beneficiam do Hospital Regional de Araranguá em adquirir e 
ceder temporariamente estes equipamentos. Após o debate, restou aprovado 
pela unanimidade dos presentes que os Municípios de Passo de Torres, São 
João do Sul, Praia Grande, Santa Rosa do Sul, Sombrio, Araranguá, Turvo, 
Balneário Arroio do Silva, Ermo e Jacinto Machado irão adquirir cada um 
respirador com as características necessárias para serem utilizados em UTIs, 
através de solicitação de compra a ser efetuada pelo Consórcio CIS/AMREC. O 
Município de Balneário Gaivota irá ceder um aparelho já existente no Município. 
Após a aquisição pelo CIS/AMREC, os dez Municípios relacionados acima 
cederão temporariamente ao Hospital Regional de Araranguá. Nada mais 
havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião que vai assinada pelo 
presidente da AMESC. 


