
 
 

 

Av. Marechal Floriano, 920 – Salas 214 e 215 - Centro – Osório/RS - CEP: 95520-000 – Fone/Fax: (51) 3663.2300. 

www.amlinorte.org.br /  amlinorte@amlinorte.org.br   

 

ATA 037/2021 

REUNIÃO DA AMLINORTE  

 

Aos cinco dia do mês de outubro de dois mil e vinte e um (05/10/2021), reuniram-se através de 

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

presidente da Amlinorte e prefeito de Itati, Leandro Monteiro, prefeito de Capivari do Sul, Carlos 

Souza, prefeito de Torres, Gardel Araújo, prefeito de Tavares, Marcos Venicios Evaldt, prefeito de 

Morrinhos do Sul, Amauri Magnus Germano, Capão da Canoa, João Marcos Bassani, prefeito de 

Maquiné, Alexandre Evaldt, prefeito de Dom Pedro de Alcântara Valéria Manhabosco, assessora 

jurídica de Balneário Pinhal, Thiago Serra, assessor jurídico de Xangri-lá, Igor Oliveira, assessor 

jurídico de Santo Antônio da Patrulha, Juarez Nunes, secretário de administração de Osório, Thalita 

Von Saltiél, auxiliar administrativa da Amlinorte e Rose Scherer, secretária executiva da Amlinorte, 

para mais uma reunião de trabalho da Associação dos Municípios do Litoral Norte, onde foi 

debatido os novos protocolos publicados pelo Governo do Estado. Constatou-se a presença de 

quórum, em primeira e segunda chamada, 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) Debate sobre os novos protocolos publicados pelo Governo do Estado – a 

secretária executiva da Amlinorte, Rose Scherer, esclareceu aos presentes as modificações 

realizadas pelo Governo do Estado no Decreto n° 56.120, de 01 de outubro de 2021. Dentre as 

principais alterações encontra-se a liberação de pistas de danças em eventos infantis, sociais e de 

entretenimento diante de comprovação vacinal, de acordo com o calendário estadual, ampliação do 

horário de funcionamento de restaurantes, bares, lanchonetes, sorveterias e similares, não havendo 

horário limitador, presença de público espectador em competições esportivas, exclusivamente 

sentados, com apresentação de comprovante de vacinação e seguindo todo o regramento previsto. 

Desta forma, os prefeitos deliberaram por seguirem os protocolos estaduais, no entanto, a realização 

de atos fúnebres deverá respeitar o teto de ocupação de, no máximo, 30 pessoas nos casos em geral 

e, em casos de óbitos decorrentes da Covid-19 o teto de ocupação será de 10 pessoas, no máximo. 

Além disso, as missas e cultos religiosos seguirão com teto de 70% de ocupação máxima das 

cadeiras, assentos ou similares, respeitando o distanciamento interpessoal mínimo obrigatório de 1 

metro. Sendo assim, ao decorrer do dia a Amlinorte repassará aos municípios a tabela dos 

protocolos atualizados, juntamente com a presente ata. Por fim, 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, 05 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

_________________________________             ____________________________________ 

                      Rose Scherer                                                                Flori Werb 

     Secretária Executiva da Amlinorte                                     Presidente da Amlinorte 
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