ATA 002/2021
ASSEMBLEIA GERAL DA AMLINORTE E CP AMLINORTE

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (22/01/2021), reuniram-se na sala
de reuniões da Associação dos Municípios do Litoral Norte, cito Avenida Marechal Floriano, 920,
sala 214, centro, Osório/RS, os prefeitos discriminados na lista de presença em anexo, a qual fica
fazendo parte desta ata, para mais uma reunião de trabalho da Associação dos Municípios do Litoral
Norte, onde foi realizada a eleição e posse das diretorias e conselho fiscal da Amlinorte e CP
Amlinorte Gestão 2021, deliberação sobre a volta às aulas, informação sobre o processo de compra
de vacinas da Covid-19 para os municípios do Litoral Norte do RS e outros assuntos do interesse
dos associados. Constatou-se a presença de quórum, em primeira e segunda chamada, dando início
aos trabalhos o presidente Pierre Emerim da Rosa agradeceu a presença de todos e saudou os
prefeitos presentes, que em seguida passaram a fazer suas apresentações aos presentes e após, o
presidente Pierre pediu para inverter a ordem da pauta passando de imediato passou para o terceiro
item da pauta: 3) Eleição e Posse das Diretorias e Conselho Fiscal da Amlinorte e CP Amlinorte
Gestão 2021– O presidente da Amlinorte, Pierre Emerim da Rosa, iniciou agradecendo a confiança
de todos na sua gestão e passou a palavra para os prefeitos para que apresentassem suas indicações
a fim de comporem a diretoria da Amlinorte e CP Amlinorte Gestão 2021. Após o debate, os
prefeitos definiram que o ano de 2021 será presidido por um representante do Partido Progressista
(PP), por possuir a maior bancada da região, seguido do Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), em 2022, Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), em 2023 e Partido Democrático Trabalhista
(PDT), em 2024. Em seguida, os prefeitos concordaram com essa ordem de classificação para a
presidência da Amlinorte, sendo que os prefeitos do PP já indicaram o nome de consenso do
prefeito Flori Werb, de Itati, para ser o presidente da Amlinorte em 2021, onde se definiu a
Diretoria da Amlinorte Gestão 2021 da seguinte forma: Presidente Flori Werb, prefeito de Itati,
vice-presidente Affonso Flávio Angst, prefeito de Arroio do Sal, tesoureira Márcia Tedesco,
prefeita de Balneário Pinhal e secretário João Marcos Bassani, prefeito de Maquiné. Posteriormente,
definiu-se os membros do Conselho Fiscal, sendo eles: 1° Conselheiro Carlos Souza, prefeito de
Torres, 2° Conselheiro Celso Barbosa, prefeito de Xangri-lá, 3° Conselheiro Flavio Lipert, prefeito
de Três Cachoeiras, 1° Suplente Aluísio Teixeira, prefeito de Terra de Areia, 2° Suplente Leandro
Monteiro, prefeito de Capivari do Sul e 3° Suplente Pedro Juarez da Silva, prefeito de Mampituba.
A Gestão da Diretoria 2021 tem início na data de hoje, 22 de janeiro de 2021, com término em 31
de janeiro de 2021. O mesmo critério de acordo entre os partidos também foi definido na eleição do
Consórcio Público Amlinorte, onde foi resolvido que deverão assumir a cadeira os representantes
indicados pelos partidos PDT, em 2021, PTB em 2022, MDB em 2023 e PP em 2024, seguindo o
espírito democrático estabelecido na Amlinorte. Desta forma, a nova diretoria do Consórcio Publico
Amlinorte foi assim constituída, Presidente – Marcos Bassani Barbosa, prefeito de Maquiné, Vicepresidente, Aluísio Curtinove Teixeiram prefeito de Terra de Areia, Tesoureiro – prefeito Flori
Werb, de Itati; Secretária – Márcia Rosane Tedesco, prefeita de Balneário Pinhal; Conselho Fiscal
– 1º Conselheiro – Affonso Flavio Angst, prefeito de Arroio do Sal; 2º Conselheiro – Flavio Lipert,
prefeito de Três Cachoeiras; 3º Conselheiro – Loraci Klippel Melo Germann, prefeita de Três
Forquilhas, Suplentes – Amauri Magnus Germano, prefeito de Capão da Canoa; Maurício Muniz,
prefeito de Palmares do Sul; Alexsandro Contini, prefeito de Cidreira, com mandato de 22 de
janeiro de 2021 a 31 de janeiro de 2022. De imediato, o novo presidente eleito da Amlinorte,
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prefeito Flori Werb solicitou, como forma de agradecimento ao então presidente Pierre Emerim da
Rosa, que o mesmo desse continuidade à Assembleia, passando assim para o segundo item da
pauta; 2) Deliberação sobre volta às aulas - os prefeitos demonstraram ter posicionamentos
diferentes em relação ao retorno das atividades escolares nos municípios. Sendo assim, ficou
decidido que os secretários municipais de Educação deverão debater as sugestões, de forma técnica,
e trazer aos prefeitos suas considerações sobre esse retorno, para que os mesmos possam tomar uma
decisão conjunta em nova reunião. 3) Informações sobre o processo de compra de vacinas da
Covid-19 para os municípios do Litoral Norte do RS (Comissão Plano B) – A secretária executiva
da Amlinorte, Rose Scherer, explicou que houve uma certa dispersão na última semana sobre as
possibilidades de compra de vacinas, tendo em vista a chegada dos lotes da vacina do Coronavac na
semana corrente, mas que o assunto ainda está em pauta e deverá ser retomado, tão logo o cenário
se mostre propício; 4) Outros assuntos de interesse dos associados – A prefeita em exercício do
município de Capão da Canoa, Juliana Martin, solicitou uma deliberação nesta assembleia sobre a
possibilidade de ampliação do horário de funcionamento dos bares, restaurantes de demais
atividades do setor de alimentação até às 3h da manhã, tendo em vista a dificuldade de fiscalização
dos municípios e a realidade que vem se mostrando necessária esta ampliação. Os prefeitos
avaliaram a sugestão e decidiram autorizar em conjunto tal ampliação de horário, ficando
estabelecido nesta assembleia que os municípios podem adotar dentro do Plano Estratégico de
Cogestão, decretos que autorizem o funcionamento das atividades do ramo da alimentação até 3h da
madrugada. Já as demandas referentes a autorização para uso de mesas e cadeiras nos quiosques na
beira de praia e também sobre a liberação das atividades do setor de eventos deverão ser avaliadas
pelos prefeitos em nova reunião a ser agendada pela Amlinorte, permanecendo os critérios atuais
até lá. Outro assunto tratado foi sobre a situação da aplicação de reajustes nos contratos e reajuste
dos servidores públicos municipais, trazido pela prefeita Márcia Tedesco de Pinhal e, considerando
que existe muita divergência de pareceres frente a essa matéria, os prefeitos no Litoral Norte
deverão aguardar o posicionamento do STF que está julgando o caso, para após tomarem decisão
conjunta sobre os reajustes, com a possibilidade de conceder o índice de forma retroativa, desde que
autorizado pelo judiciário. Por fim o presidente Pierre Emerim da Rosa agradeceu a presença de
todos e passou a palavra ao novo presidente eleito da Amlinorte, prefeito Flori Werb, de Itati, que
fez o seu discurso inicial, convocando a todos a participarem da presidência da Amlinorte, de
forma democrática, e em seguida encerrou a presente assembleia, sem mais para o momento, eu
Roselaine Fonseca Scherer, secretária executiva da AMLINORTE encerro a presente ata que vai
assinada por mim e pelo presidente Flori Werb.

Osório, 22 de janeiro de 2021.

_________________________________
Roselaine Fonseca Scherer
Secretária Executiva da Amlinorte

____________________________________
Flori Werb
Presidente da Amlinorte
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