
 
ATA 009/2021 

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

agosto 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 009/2021, tendo a seguinte ordem do dia: 1) Apresentação da 

proposta e do contrato do SEBRAE referente ao Programa de Desenvolvimento 

Regional dos 15 (quinze) Municípios da AMESC, com explanação do Gerente 

Regional Sul, Sr. Murilo Emanoel Gelosa; 2) Importância das medidas nos 

Municípios referentes à Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018, denominada 

LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; 3) Movimento Econômico: 

Formatação de novos índices para 2022; 4) Prestação de contas do trabalho do 

Serasul (Serviço Aéreo Médico) e do SAER (Serviço Aéreo Policial) na 

AMESC, AMREC, AMUREL, com a presença do Presidente da AMREC, Sr. 

Jorge Luiz Kloch e da equipe do Serasul e SAER. 5) 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 passando a tratar do item 1 do Edital. Foi dado a palavra para a 

representante do SEBRAE para expor como funcionará o Programa para 

Desenvolvimento Regional e quais os benefícios que a região teria com ele. O 

Sr. Presidente informou que o programa custaria o total de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), sendo que o Sebrae custeará 70% (setenta por cento) do 

valor (R$ 140.000,00 cento e quarenta mil reais) e a AMESC custearia 30% 

(trinta por cento) do valor (60.000,00 – sessenta mil reais), a serem pagos em 

05 (cinco) parcelas, mensais, consecutivas e fixas, no valor de R$ 12.000,0 

(doze mil reais) cada uma. Após os esclarecimentos necessários, foi colocado 

em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos Prefeitos presentes a 

contratação na forma e valores acima definidos. Ato contínuo, antecipou-se o 

item 4 da pauta, onde os membros da Serasul e Saer fizeram explanação e 

prestação de contas dos trabalhos prestados por eles na região da AMESC. 

Alegaram que estão tendo dificuldades no custeio da equipe e dos 

medicamentos utilizados, solicitando a AMESC a colaboração financeira neste 

sentido. O Sr. Presidente ficou de avaliar com os Prefeitos a possibilidade 

deste auxílio para posterior resposta. Sobre o movimento econômico, item 3 do 

Edital, o funcionário responsável pelo Movimento Econômico da AMESC 

explanou sobre os índices atuais e o panorama com as propostas feitas pela 

FECAM, conforme planilha entregue aos Prefeitos. Foram feitas as análises em 

relação a AMESC e de cada Município individualmente. 5) Em assuntos gerais, 

os Municípios de Ermo e de Turvo solicitaram que fosse incluído no calendário 

da AMESC as suas festividades, o que foi acatado. Foi relatado pelo Sr. 

Presidente que há material do patrimônio da AMESC, tipo, teclados, monitores 

de computadores antigos entre outros que não atendem mais as necessidades 

da Associação, pugnando pela autorização para descarte, o que foi aprovado 

pela unanimidade dos presentes.  



 
 

O Prefeito de Passo de Torres relatou os problemas que está tendo com a 

concessionária da BR 101, CCR, criando dificuldades na instalação de novas 

empresas as margens da BR. O Vice-Prefeito de Sombrio, Jeriel Isoppo, 

explanou que as empresas optantes pelo simples nacional possuem um limite 

de enquadramento diferente entre o Governo Federal e Estadual, sugerindo 

que o Estado também aumente o limite de enquadramento, igualando ao limite 

estabelecido pelo Governo Federal. Para tanto, conclamou os Prefeitos para 

buscar junto a FECAM essa paridade em favor dos empresários e dos 

Municípios. Foi retirado de pauta o item 2 da pauta em razão do compromisso 

dos Prefeitos com a vinda do Governador do Estado na cidade de Praia 

Grande, devendo ser discutida na próxima reunião. Nada mais havendo a ser 

tratado, foi encerrada a presente AGE às quinze horas e quarenta e dois 

minutos, sendo lavrada a presente ata pelo secretário da AMESC e que segue 

assinada pelos demais membros da Diretoria da AMESC. 


