
 

 

ATA DA 481ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 1 

DO MÉDIO VALE DO ITAJAÍ – AMMVI (CNPJ 83.779.413/0001-43, SITO À RUA 2 

ALBERTO STEIN, Nº 466, VELHA, BLUMENAU/SC, CEP 89.036-200) REALIZADA NO 3 

DIA PRIMEIRO DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE, POR MEIO DE VÍDEOCHAMADA. 4 
Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte, às nove horas e trinta minutos, por meio de 5 

vídeochamada na plataforma ZOOM, realizou-se a quadringentésima octagésima primeira 6 

Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI), 7 

presidida pelo presidente da entidade e prefeito de Blumenau, senhor Mário Hildebrandt, e 8 

secretariada por mim, Giovana Peron. A assembleia contou com a participação do senhor José 9 

Gerson Gonçalves, prefeito do município de Apiúna; do senhor Lairton Antonio Possamai, prefeito 10 

do município de Ascurra; do senhor Jean Michel Grundmann, prefeito do município de Benedito 11 

Novo; do senhor Alcir Merizio, prefeito em exercício do município de Botuverá; da senhora Simoni 12 

Mercia Mesch Nones, prefeita do município de Doutor Pedrinho; do senhor Kleber Edson Wan-13 

Dall, prefeito do município de Gaspar; do senhor Matias Kohler, prefeito do município de 14 

Guabiruba; do senhor André Luiz Moser, prefeito do município de Indaial; do senhor Ércio Kriek, 15 

prefeito do município de Pomerode; do senhor Marildo Domingos Felippi, prefeito do município de 16 

Rio dos Cedros; do senhor Paulo Roberto Weiss, prefeito do município de Rodeio; do senhor Jorge 17 

Augusto Krüger, prefeito do município de Timbó; do senhor José Rafael Corrêa, diretor executivo 18 

da AMMVI, além de demais interessados. Após declarada aberta a assembleia, com a constatação 19 

do quórum estatutário, o presidente deu início à reunião cumprimentando a todos, e apresentou a 20 

Ordem do Dia, composta pelos seguintes itens: 1 – Leitura e votação da ata da assembleia anterior; 21 

2 – Discussão Novo Coronavírus; 3 – Eleição da Diretoria Executiva da AMMVI 2020/2021. 22 

Tratando do item um, foi confirmado o recebimento antecipado da ata pelos prefeitos, que foi 23 

encaminhada para aprovação por correio eletrônico, e não havendo manifestações, esta foi aprovada 24 

por unanimidade. Passando ao item dois, foi dada a palavra à senhora Michele Prada, assessora de 25 

comunicação da AMMVI, a qual informou sobre os casos de COVID-19 na região, que já somam 26 

41 confirmados. Em seguida, o senhor Mário Hildebrandt informou que o hospital da Vila Itoupava 27 

em Blumenau será referência para enfermaria de casos que não sejam de COVID-19, e que isso 28 

trará expansão de 105 leitos nos hospitais Santa Catarina, Santa Isabel e Santo Antônio. Na 29 

sequência, foi dada a palavra ao senhor Cleones Hostins, diretor executivo do Consórcio 30 

Intermunicipal de Saúde do Médio Vale do Itajaí (CISAMVI), o qual informou que teve reunião na 31 

data de ontem com representantes de Blumenau e Brusque para tratar sobre a rede hospitalar, bem 32 

como com representantes das secretarias de saúde, considerando a informação oficial de que o 33 

hospital OASE será referência da nossa macrorregião para casos de COVID-19, a fim de discutir o 34 

papel deste hospital e o fluxo de transporte dos pacientes até lá. Destacou a questão do transporte 35 

até o hospital OASE, que segundo o Estado deve ser feito pelo Serviço de Atendimento Móvel de 36 

Urgência (SAMU), mas que a demanda será muito alta, então está sendo verificado uma segunda 37 

opção, e o CISAMVI está realizando a cotação de transporte de urgência caso necessário. Também 38 

informou que foi feito questionamento ao Estado sobre financiamento de leitos tanto de Unidades 39 

de Terapia Intensiva (UTI) quanto não UTI, e já responderam informando o valor por leito de UTI. 40 

Também foi feito questionamento sobre a regulação dos leitos de UTI deste hospital de referência, 41 

por quem será feito, mas esta informação o Estado ainda não respondeu. Ressaltou que esta 42 

determinação é importante para definir de onde saíram os pacientes, se somente de outros hospitais, 43 

ou se os Pronto Atendimentos dos municípios também poderão encaminhá-los. Citou também que 44 

há um plano definido de combate ao COVID-19 para a região, mas não está claro se a capacidade 45 

no hospital de referência atenderá toda a necessidade que os municípios terão daqui um tempo. 46 



 

 

Reiterou ainda que os outros hospitais que atenderem pacientes de COVID-19 de média 47 

complexidade também conseguem faturar um valor a mais, vai confirmar este valor e passará aos 48 

prefeitos posteriormente. Na sequência, tratando-se da reunião realizada pelo Colegiado de 49 

Procuradores, o advogado Marcos Fey Probst informou que foram discutidas as opções de férias 50 

coletivas, concessão de licença-prêmio, e também a regulamentação do home office, que será 51 

trabalhada numa linha genérica nos mesmos termos normatizados pelo Estado e pela Federação 52 

Catarinense de Municípios (FECAM), e que deve ser feito conforme as possibilidades do cargo. 53 

Citou ainda que cada município deverá tratar cada questão de acordo com a legislação municipal e 54 

sua realidade, e que está à disposição para auxiliar. O senhor Matias Kohler questionou sobre a 55 

questão do home office, sobre a comprovação da jornada diária, e Marcos citou que neste momento 56 

é necessário definir apenas quem trabalha ou não, para simplificar a questão. Em seguida, o senhor 57 

José Rafael Corrêa comentou sobre a reunião do Grupo de Ações Coordenadas (GRAC) do Estado 58 

realizada ontem, a qual contou com a participação da prefeita Adeliana Dal Pont, onde esta abordou 59 

as principais pautas apresentadas pelos prefeitos, que foram a questão de retorno das obras da 60 

construção civil e de haver separação na questão do isolamento para municípios menores ou que 61 

ainda não tem casos de COVID-19. Também comentou sobre o ofício enviado pela AMMVI, onde 62 

foi solicitado seja feita um contato maior da Secretaria de Estado da Saúde (SES) com os secretários 63 

municipais de saúde, bem como do Governador com os prefeitos. O senhor José Rafael Corrêa 64 

informou ainda que haverá outras reuniões do GRAC todos os dias desta semana, e que a prefeita 65 

Adeliana Dal Pont estará repassando o que é discutido nas reuniões da FECAM. Com a palavra, o 66 

senhor Mário Hildebrandt comentou que repassou no grupo de prefeitos sobre o que está sendo 67 

discutido no grupo das 15 maiores cidades do estado, e o senhor Ércio Kriek citou que nestas 68 

reuniões deveria ser tratado a questão da liberação dos trabalhadores autônomos que trabalham 69 

sozinhos, como eletricistas, e que deve ser verificado pelos profissionais da saúde a possibilidade; a 70 

senhora Simoni Mércia Mesch Nones reiterou a fala, e ressaltou que a partir de agora a situação 71 

ficará cada vez mais delicada, tanto na parte econômica como na saúde. O senhor José Rafael 72 

Corrêa também comentou sobre a reunião da FECAM de ontem, que contou com a participação do 73 

Secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, onde este trouxe cenários de 50% de queda na 74 

arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em abril, e que o 75 

Estado só fará investimentos nos municípios para a área da saúde, que não complementará valores 76 

de impostos. Passando ao item três da pauta, o senhor José Rafael Corrêa comentou sobre a 77 

desincompatibilização dos prefeitos da atual Diretoria Executiva devido à necessidade de 78 

atendimento à Lei Complementar 64/90 para fins eleitorais. Devido à vacância dos cargos, foi feita 79 

resolução para possibilitar a eleição da nova Diretoria por meio eletrônico. Em seguida apresentou a 80 

proposta para votação, a qual, conforme orientação do advogado Marcos Fey Probst, foi formada 81 

chapa única que conta apenas com os nomes dos prefeitos já reeleitos, e deixa aberto para 82 

complementação posterior com prefeitos que não forem à reeleição. Após aprovação da chapa por 83 

unanimidade e eleição por aclamação, a Diretoria Executiva da AMMVI ficou composta da 84 

seguinte forma: Presidente - Matias Kohler, prefeito de Guabiruba, brasileiro, casado, empresário, 85 

RG: 910.391, órgão emissor SSP/SC, data de expedição 21/07/2010, CPF 376.148.359-72, 86 

domiciliado e residente na rua Pomerania, nº 752, bairro Pomerania, Guabiruba/SC, CEP 88.360-87 

000; Vice-Presidente Institucional - Jean Michel Grundmann, prefeito de Benedito Novo, brasileiro, 88 

casado, advogado, RG 4.682.051, órgão emissor SSP/SC, data de expedição 03/02/2017, CPF 89 

043.897.169-80, domiciliado e residente na Estrada Geral Ribeirão Liberdade, s/n, Benedito 90 

Novo/SC, CEP 89.124-000; Vice-Presidente de Políticas Públicas - José Luiz Colombi, prefeito de 91 

Botuverá, brasileiro, casado, agricultor, RG 1.600.538, órgão emissor SSP/SC, 12/12/2017, CPF 92 



 

 

455.167.669-15, domiciliado e residente na rua Nove de Junho. s/n, bairro Ribeirão Porto Franco, 93 

Botuverá/SC, CEP: 88.295-000; Tesoureiro - Paulo Roberto Weiss, prefeito de Rodeio, brasileiro, 94 

casado, administrador, RG 3.067.674, órgão emissor SSP/SC, data de expedição 18/07/2017, CPF 95 

765.097.459-68, domiciliado e residente na rua André Venturi, nº 175 – bairro Gávea - Rodeio/SC 96 

– CEP 89.136-000; restaram vagos o cargo de Vice-Presidente de Articulação Política, bem como 97 

os cargos do Conselho Fiscal. Já como presidente eleito, o senhor Matias Kohler agradeceu pela 98 

confiança para dar continuidade aos trabalhos da Associação e pelo apoio de todos, e o senhor 99 

Mário Hildebrandt também se manifestou agradecendo pela parceria de todos durante seu período 100 

na presidência e pelos conhecimentos compartilhados. O senhor Jean Michel Grundmann, a senhora 101 

Simoni Mércia Mesch Nones, o senhor Marildo Domingos Felippi, bem como o senhor José Rafael 102 

Corrêa, também se manifestaram agradecendo o senhor Mário Hildebrandt pela condução da 103 

presidência da AMMVI neste ano, bem como os demais membros da antiga Diretoria, e 104 

parabenizando o novo presidente. O diretor executivo da Associação aproveitou o ensejo para 105 

informar aos prefeitos que o relatório de atividades da AMMVI de 2019 já está disponível no site da 106 

Associação. O advogado Marcos Fey Probst também ressaltou a questão das desincompatibilizações 107 

devido ao período eleitoral, que todos os prazos estão vigentes, o calendário eleitoral está mantido, 108 

mas o cenário depende muito de como estará a situação nos próximos meses. O senhor José Rafael 109 

Corrêa ainda informou que a FECAM tem realizado diversas reuniões para tratar de temas 110 

importantes durante este período, como educação e assistência social, e que os prefeitos serão 111 

mantidos atualizados. Por fim, nada mais havendo a tratar, o senhor Matias Kohler, presidente da 112 

AMMVI, agradeceu mais uma vez e declarou encerrada a assembleia, e para constar, eu, Giovana 113 

Peron, lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada por mim, pelo senhor 114 

presidente, pelo senhor tesoureiro, pelo senhor diretor executivo e pelo senhor assessor jurídico da 115 

AMMVI. 116 

 

 

 

 

 

Matias Kohler 

Presidente  

Prefeito de Guabiruba 

 

 

 

 

 

Paulo Roberto Weiss 

Tesoureiro 

Prefeito de Rodeio 

 

 

 

 

José Rafael Corrêa 

Diretor Executivo 

 

 

 

 

Alexandre Carvalho Brigido 

Assessor Jurídico 

OAB/SC 20.137 

 

 

 

Giovana Peron 

Secretária Executiva 

 117 


