AMUNESC
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO
NORDESTE DE S ANTA CATARINA
UN I Ã O E T RA B A L H O PA R A

ES T A R S E M PRE À

FRE NT E.

EDIT AL DE C O NVO C AÇ ÃO
ASSEMBL EIA GERAL EXT R AORDINÁRIA

17/07/2020 - 08H30MIN
De acordo com o Art. 12 do Estatuto da Associação dos Municípios do
Nor des te de Santa Catar ina - AMUNESC , c onsider ando a urgênc ia par a a
tomada de medidas para o enf rentamento da pandemia da COVID- 19, f icam
todos os associados convocados para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada em formato virtual, conforme previsto no art. 51 da Lei 14.010, de 10
de J unho de 2020, na plataforma google meet, através do link de acesso:
meet.google .com/fwe-xnhk jnv, c om início às 08h30min do dia 17 de julho de
2020 e término às 10h do mesmo dia.
Fica facultado aos associados participarem de forma presencial à esta
Assembleia Geral Extraordinária, se assim o desejarem, cujo ato ocorrerá na
sala de reuniões da s ua sede, localizada na Rua Max Colin n° 1.843, bairro
América, em Joinville/SC, no dia e hora antes referidos.

A ordem do dia é a seguinte:
a) aprovação da ata da Assembleia Geral Extraordinária de 03 de julho de
2020;
b) regionalização da tomada de decisões no combate da pandemia de COVID19 - análise do cenário macroeconõmico;
c) notas técnicas orientativas da Comissão Macrorregional - parâmetros
mínimos para a adoção de medidas restritivas;
d) gestão de leitos de UTI - possibilidade de ampliação de vagas na
macrorregião;

e) protocolo de medicação precoce para Covid-19;
f) campanha de conscientização regional.
Joinvilh, 16 de julho 0e .020.
'Dá DÕHL

Prefeito de Joirville
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