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ATA 018/2021 

 

REUNIÃO DA AMLINORTE  

 

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e um (21/06/2021), reuniram-se através de 

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

presidente da Amlinorte e prefeito de Itati, Rodrigo Massulo, prefeito de Santo Antônio da Patrulha, 

Amauri Magnus Germano, prefeito de Capão da Canoa, Aluísio Teixeira, prefeito de Terra de 

Areia, Affonso Flávio Angst, prefeito de Arroio do Sal, Márcia Tedesco de Oliveira, prefeita de 

Balneário Pinhal, Luis Henrique Vedovato, prefeito de Imbé, Gardel Araújo, prefeito de Tavares, 

Thiago Serra, assessor jurídico de Xangri-lá, Juarez Nunes, secretário de administração de Osório, 

Alexandre Porcatt, secretário de trabalho, indústria e comércio de Torres e Rose Scherer, secretária 

executiva da Amlinorte, para mais uma reunião de trabalho da Associação dos Municípios do 

Litoral Norte, onde foi deliberado sobre o Plano Regional de Combate à Covid-19, o novo processo 

de subvenção social para o Hospital Santo Antônio, no valor de 182 mil reais e outros assuntos do 

interesse dos associados. 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) Avaliação sobre o 

Plano Regional de Prevenção a Covid-19 – após amplo debate acerca da situação regional, os 

prefeitos em sua maioria sugeriram aumentar as restrições na atividade dos restaurantes, proibindo a 

música ao vivo, que tem gerado muita aglomeração, descumprimento das medidas de controle e de 

horário de funcionamento nos municípios maiores, assim como a proibição para os jogos de futebol 

amador, já que alguns municípios como Terra de Areia e Imbé vem enfrentando problemas de 

desobediência, uma vez que os jogadores insistem em promover festas e aglomerações após os 

jogos. Desta forma, e por não haver corum suficiente para deliberar a matéria, ficou decidido que a 

Amlinorte fará uma votação on line, buscando os votos dos prefeitos ausentes, tendo em vista a 

necessidade de haver uma decisão colegiada para qualquer alteração no plano regional. A votação 

ocorreu através de ligações telefônicas e whatsapp, sendo que a maioria dos prefeitos deliberou pela 

manutenção dos protocolos atuais, sem alterações ou novas restrições, até a data de 28 de junho de 

2021, quando haverá nova reunião para análise da situação. 2) Avaliação sobre novo processo de 

subvenção social para o Hospital Santo Antônio, no valor total de 182 mil – o prefeito de Santo 

Antônio da Patrulha, Rodrigo Massulo, juntamente com a diretora do Hospital Santo Antônio, 

Rúbia Wingert, explanaram a necessidade de reformas no sistema hospitalar para que os dez leitos 

de UTI sejam implantados em outro ambiente, visto que atualmente encontram-se no bloco 

cirúrgico e precisam ser removidas até o início do próximo mês, de acordo com a exigência do 

Governo do Estado. As obras sairiam em torno de 182 mil reais e seriam rateadas entre os vinte e 

três municípios proporcionalmente, como foi feito anteriormente para o Hospital de Osório e 

Hospital de Tramandaí. Os prefeitos presentes aprovaram a proposta, mas solicitaram que sejam 

consultados os demais prefeitos para que os mesmos possam manifestar suas posições. Além disso, 

o presidente Flori sugeriu que seja encaminhado um ofício para a secretária de saúde do Estado, 

senhora Arita Bergmann, a fim de adiar o prazo da remoção destes leitos, até que as reformas sejam 

concluídas. 3) Outros assuntos – O presidente da Amlinorte, Flori Werb, solicitou que fosse 

publicada uma nota de pesar em nome do Doutor José Walker Mostajo, que prestou serviços em 
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vários municípios da região e faleceu na manhã de hoje. A solicitação foi aprovada. Por fim o 

presidente 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, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

        Rose Scherer                                                     Flori Werb 

Secretária Executiva da Amlinorte                                   Presidente da Amlinorte 

Prefeito de Itati 

      

 

 

 
  


