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ATA 021/2021 

ASSEMBLEIA DA AMLINORTE  

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um (12/07/2021), reuniram-se através de 

reunião virtual, pelo site Meet Google, os seguintes representantes municipais: Flori Werb, 

presidente da Amlinorte e prefeito de Itati, Amauri Magnus Germano, prefeito de Capão da Canoa, 

Maurício Muniz, prefeito de Palmares do Sul, Márcia Tedesco de Oliveira, prefeita de Balneário 

Pinhal, Leandro Monteiro, prefeito de Capivari do Sul, Rodrigo Daitx, vice prefeito de Dom Pedro 

de Alcântara, Aluísio Teixeira, prefeito de Terra de Areia, Luis Henrique Vedovato, prefeito de 

Imbé, Magdiel, João Marcos Bassani dos Santos, prefeito de Maquiné, Carlos matos de Souza, 

prefeito de Souza, prefeito de Torres, Affonso Angst, prefeito de Arroio do Sal, Moises Pedone, 

prefeito de Mostardas, Juarez Nunes, secretário de Administração de Osório, Thiago Serra, assessor 

jurídico de Xangri-lá, Igor Oliveira, procurador do município de Santo Antônio da Patrulha e Rose 

Scherer, secretária executiva da Amlinorte, para mais uma Assembleia Geral da Associação dos 

Municípios do Litoral Norte, onde foram reavaliados os protocolos estabelecidos na última 

assembleia. Constatou-se a presença de quórum, em primeira e segunda chamada, e dando início 

aos trabalhos o presidente Flori Werb agradeceu a presença de todos e saudou os prefeitos e 

representantes, passando de imediato para o primeiro item da pauta: 1) Situação do Plano Regional 

de Combate a Covid-19 e parecer da Famurs  referente a Lei Federal 13.873/2019, da aplicação aos 

entes da federação sobre rodeios, vaquejadas e laço – Os prefeitos presentes manifestaram se 

haveria a possibilidade de permitir o funcionamento da atividade de evento social nas áreas internas 

dos condomínios, uma vez que foi autorizada na última semana a realização desta atividades sociais 

como aniversários e casamentos promovidos por empresas privadas, seguindo os protocolos de 

saúde e com a apresentação do plano de atuação junto aos municípios e na sequência os prefeitos 

ponderaram que houve essa liberação para as empresas privadas, levando em consideração o 

momento de estabilidade que se encontra a pandemia na região e pelas questões econômicas desta 

categoria de trabalhadores, que se encontrava há mais de um ano sem poder trabalhar. Na mesma 

linha de discussões, os prefeitos consideraram a possibilidade de autorizar a realização da atividade 

de Tiro de Laço, levando em consideração o que prevê a Lei Federal 13.873/2019, que reconhece o 

rodeio, a vaquejada e o laço como manifestações culturais nacionais, porém lembraram que este 

tipo de atividade, assim como os eventos sociais em condomínios geram aglomerações, situação 

esta que, sob o ponto de vista de combate a pandemia, pode por em risco a estabilidade da região, 

devendo permanecer assim por mais tempo até que se avance na vacinação, possibilitando que um 

maior número de pessoas sejam vacinadas, já que em alguns municípios a faixa etária de vacinação 

da 1ª dose já está em 34 anos. Após diversas manifestações dos prefeitos e secretários presentes a 

decisão final foi de manter inalterado o Plano Regional de Prevenção e Enfrentamento à Pandemia 

de Covid-19, no âmbito da região do Litoral Norte do RS até o dia 31 de Julho de 2021, devendo 

posteriormente ser autorizadas as atividades de Tiro de Laço e Eventos Sociais em condomínios, 

somente a partir de 01 de agosto de 2021, se a situação de contágio do coronavirus Covid-19 

permanecer em estabilidade ou queda dos índices registrados até a semana atual, podendo esta 

decisão ser revogada, caso haja alteração neste cenário dos indicadores referentes ao combate ao 

coronavirus Covid-19. Na sequência o presidente Flori sugeriu a realização de uma Assembleia 

Geral da Amlinorte de forma presencial no mês de agosto de 2021, proposta que foi aprovada pelos 

presentes, passando na sequência a palavra ao prefeito de Maquiné, João Marcos, que informou a 

todos estar participando de uma comissão junto a Associação de Municípios do Vale do Paranhana - 

AMPARA, com vistas a habilitar o município a um plano de concessões de rodovias vicinais, que 
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permitirá a melhoria das estradas de acesso a região, solicitando apoio dos demais prefeitos da 

Amlinorte neste pleito, o que foi bem recebido e apoiado por todos, com encaminhamento do 

presidente Flori para que a Amlinorte faça uma moção de apoio ao projeto, assinada pelos prefeitos 

do Litoral Norte, assim como convidar os representantes da Associação do Vale do Paranhana para 

participar da próxima assembleia geral presencial da Amlinorte, a ser realizada no mês de agosto. 

Nada mais sendo tratado, o presidente da Amlinorte, Flori Werb agradeceu a presença de todos e 

encerrou a assembleia, sem mais para o momento, eu Rose Scherer, secretária executiva da 

AMLINORTE encerro a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente Flori Werb. 

 

 

 

 

Osório, 12 de julho de 2021. 

 

 

  

 

 

 

 

        Rose Scherer                                                     Flori Werb 

Secretária Executiva da Amlinorte                                   Presidente da Amlinorte 

Prefeito de Itati 

      

 

 


