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ATA 025/2021 

REUNIÃO DA AMLINORTE  

Aos dois dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um (02/08/2021), reuniram-se através de 

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

presidente da Amlinorte e prefeito de Itati, Maurício Muniz, prefeito de Palmares do Sul, Affonso 

Flávio Ansgt, prefeito de Arroio do Sal, Márcia Tedesco, prefeita de Balneário Pinhal, Leandro 

Monteiro, prefeito de Capivari do Sul, Aluísio Teixeira, prefeito de Terra de Areia, Magdiel Silva, 

prefeito de Caraá, Marcelo Santos da Silva, vice-prefeito de Santo Antônio da Patrulha, João 

Marcos Bassani, prefeito de Maquiné, Amauri Magnus Germano, prefeito de Capão da Canoa, 

Alexandre Model Evaldt, prefeito de Dom Pedro de Alcântara, Moisés Pedone, prefeito de 

Mostardas, Juarez Nunes, secretário de Administração de Osório, Valéria Manhabosco, assessora 

jurídica de Balneário Pinhal, Tiarlin Lima Abling, representante do município de Capão da Canoa e 

Rose Scherer, secretária executiva da Amlinorte, para mais uma reunião de trabalho 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) Reavaliação sobre a situação 

do Covid-19 no Litoral Norte para definição dos protocolos regionais do Sistema 3As – Após 

análise da situação regional e a constatação de estabilidade nos índices da pandemia, os prefeitos 

deliberaram pela manutenção dos protocolos até a próxima semana, dia 09 de agosto de 2021, onde 

deverão se reunir novamente para reavaliarem a situação. Os prefeitos deliberaram pela não 

realização de desfiles cívicos no dia 07 e 20 de setembro, como forma de evitar aglomerações, no 

entanto, poderão ser realizadas cavalgadas no dia 20 de setembro, seguindo os protocolos 

específicos estabelecidos nos decretos estadual e municipais, como uso de máscaras e 

distanciamento social e sem aglomerações. Posteriormente, o vice-prefeito de Santo Antônio da 

Patrulha, Marcelo Santos da Silva, apresentou a proposta de uma casa noturna do município, que 

prevê o retorno das festas com todo um regramento específico. Levando em consideração os 

protocolos apresentados, definiu-se que o município de Santo Antônio da Patrulha fará um evento 

teste utilizando o projeto desta casa noturna que servirá como base para que os demais municípios 

possam, de forma gradual, flexibilizarem este setor, caso não haja aumentos significativos na 

transmissão da Covid-19. Definiu-se que na próxima reunião os prefeitos deverão avaliar a 

possibilidade da abertura de quadras e campos públicos para prática esportiva, além disso, será 

debatido acerca dos ensaios tradicionalistas, onde a Amlinorte verificará as portarias estaduais 

existentes nesse sentido. Por fim, a secretária executiva da Amlinorte, Rose Scherer, expôs a 

aprovação pela maioria dos prefeitos do Estande da Amlinorte na Expointer, onde cada município 

terá a possibilidade de exibir seus atrativos turísticos. Nos próximos dias a Amlinorte estará 

encaminhando a montagem do estande e fará divulgações nas mídias sociais e locais.  Também 

foram tratados pelos prefeitos a questão dos repasses da educação e utilização desses recursos até o 

final do ano. Sendo assim, 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, 02 de agosto de 2021. 
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