
 
ATA 008/2021 

 
Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada aos vinte e oito dias do mês de 

julho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, na sede da 

Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense (AMESC), no 

Município de Araranguá/SC, para tratarem do disposto no Edital de 

Convocação nº 008/2021, tendo a seguinte ordem do dia: 1) Emenda 

Constitucional n. 108 e Projeto de Regulamentação de distribuição de ICMS 

que tramita na Assembleia Legislativa; 2) Movimento Econômico: Recursos e 

encaminhamento de processos em nome dos 15 (quinze) Municípios; 3) 

Agência da Receita Federal em Araranguá – Ações em defesa do não 

fechamento da referida agência; 4) Assuntos gerais. A assembleia foi presidida 

pelo presidente da AMESC e prefeito de São João do Sul, Sr. Moacir 

Francisco Teixeira e contou com a participação de Prefeitos e Vice-Prefeitos, 

conforme lista de presença anexa. O presidente abriu os trabalhos e informou 

que o profissional que iria explanar sobre os dados relativos aos itens 1 e 2 da 

pauta teve que atender um problema urgente de saúde que impediu seu 

comparecimento, razão pela qual, os presentes resolveram, por unanimidade, 

retirar de pauta esses assuntos, deixando para outra oportunidade. Ato 

contínuo, foi tratado do item 3 do Edital, sendo convidado para falar sobre o 

assunto o contador Édio Silveira, representante da Associação dos Contadores 

do Vale do Araranguá. O Sr. Édio relatou que o Governo Federal está para 

transformar a agência da Receita Federal localizada na cidade de Araranguá, 

em um Posto de Atendimento, fato que prejudicará muito a região da Amesc. 

Foi elaborado um ofício com argumentos e dados técnicos para encaminhar ao 

Governo Federal, através de seu órgão competente, visando manter a referida 

agência. Os prefeitos se colocaram à disposição para se dirigirem aos 

representantes da Receita com esse objetivo. Foi discutido sobre a Emenda 

Constitucional n. 108, relatando a preocupação dos Prefeitos com relação a 

nova forma de distribuição de recursos. O Sr. Presidente comunicou que já 

acionou a Fecam sobre o assunto que está em defesa dos Municípios neste 

sentido perante a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Após 

isso, foi oportunizado aos membros do escritório regional do Sebrae para 

explanar sobre a criação de um planejamento para crescimento organizado e 

desenvolvimento dos Municípios da região. Foi apresentado o projeto e os 

valores de investimento do mesmo, sendo proposto o valor de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), sendo que deste valor, o Sebrae arcará 70% (setenta por 

cento) e os Municípios arcariam com o investimento de 30% (trinta por cento) 

do valor. O Presidente solicitou que o Sebrae formalizasse a proposta que será 

repassada a todos os Prefeitos para posterior decisão. Em assuntos gerais a 

Prefeita de Sombrio cobrou uma posição mais contundente da Amesc perante 

a Secretaria de Estado da Saúde sobre a regulação da saúde de forma 

regional. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente AGE às 

dezesseis horas, sendo lavrada a presente ata pelo secretário da AMESC e 

que segue assinada pelos demais membros da Diretoria da AMESC. 


