Ata nº 358/2017, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
quatorze horas, do dia quinze de dezembro de dois mil e dezessete, na sala de reunião da AMAI, no município de
Xanxerê/SC atendendo ao Edital de Convocação número nove de dois mil e dezessete (009/2017), sob a Presidência
do Prefeito de Xaxim, Senhor Lírio Dagort, reuniram-se em Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo
Luz, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada,
Vargeão, Xanxerê e Xaxim, conforme registro no livro de presenças. 1) O Presidente da AMAI e Prefeito de Xaxim,
Lírio Dagort iniciou a reunião saudando a todos e na sequência fez a leitura da Ordem do Dia. 2) O Secretário de Saúde
do Município de Xanxerê, Senhor Arnaldo Lovatel trouxe aos prefeitos a necessidade de providenciar um alojamento
para os pacientes em Tratamento fora de Domicilio (TFD), na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. O Senhor
Arnaldo sugeriu ainda que os pacientes da região fossem transportados de ônibus ao invés de ambulâncias, haja vista,
a economia nos custos dos traslados. Por fim, o assunto será retomado na próxima Assembleia. 2) A Secretária
Executiva da AMAI, apresentou o layout do estande dos municípios na Femi 2018. Ato contínuo, detalhou o orçamento
para execução do projeto, informando que o custo será de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), sendo a cota
de cada município, no valor de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais). O Presidente da AMAI, colocou
o assunto em apreciação e foi aprovado por unanimidade, sem ressalvas. Ato contínuo, o Presidente da AMAI,
solicitou ao Assessor Jurídico que elaborasse a minuta de Projeto de Lei, bem como, a justificativa e que encaminhasse
aos municípios. 3) A Assessora de Comunicação da AMAI, Senhora Fernanda Bertotto, apresentou o Relatório das
Atividades realizadas neste ano, por Prefeitos e colaboradores da Entidade. Ato contínuo, a Senhora Fernanda,
destacou os valores que seriam pagos pelos serviços desenvolvidos na AMAI, caso fossem contratados no mercado,
demonstrando a economia gerada aos Associados. Por fim, entregou a cada um dos Prefeitos uma edição do relatório
de Atividades. 4) O Assessor Jurídico da AMAI, Senhor Adriano Conti, informou sobre a necessidade de esclarecer no
Estatuto Social da AMAI o processo eleitoral da Entidade. Ato contínuo, informou que serão encaminhados por e-mail
algumas sugestões e que as mesmas deverão ser avaliadas até a data da próxima Assembleia. O Senhor Adriano,
relatou ainda que a Associação passará a utilizar a modalidade de licitação com base na Lei nº 8666/93, (oito mil,
seiscentos e sessenta e seis de mil novecentos e noventa e três) para compras acima de R$ 8 (oito mil reais) e que
disponibilizará na página da AMAI o link para acesso a informação. 5) O Presidente da AMAI, Senhor Lírio Dagort,
relatou os assuntos tratados na audiências realizadas nesta semana em Florianópolis e Brasília, em que esteve
representando os Prefeitos da Entidade. Ato contínuo, trouxe informações acerca da reunião com o Ministro Gilberto
Kassab e o Governador Raimundo Colombo, onde discutiram sobre o Programa Internet para Todos. O Senhor Lírio,
lembrou aos Prefeitos que esteve no mês de março em Brasília, em audiência com o mesmo Ministro, tratando do
assunto e que será uma grande conquista para a região. Ato contínuo, o Presidente solicitou a Secretária Executiva
que orientasse os municípios quanto ao processo de credenciamento para atendimento ao Programa. Informou ainda,
que esteve em reunião com o Tribunal de Contas da União para tratar sobre Unidades de Pronto Atendimento (UPAS)
e obras com recursos do Programa Proinfância que encontram-se paralisadas. Ato continuo, detalhou os assuntos
tratados nas reuniões junto a Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e com o Presidente Michel Temer. 6) O
Presidente da AMAI, conduziu o processo de eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AMAI. Ato contínuo,
apresentou o número de prefeitos por partido e relatou que a formação da Diretoria Executiva, nesse caso, para o ano
de 2018 (dois mil e dezoito), será composta obrigatoriamente, por Presidente do partido PMDB, 1º Vice-Presidente
do partido PT, 2º Vice-Presidente do partido PP (em razão do mesmo número de partidos eleitos PT - PP, a escolha é
feita atendendo o estabelecido no artigo 15, §1º, ficando o cargo para o PT, tendo em vista que o município de São
Domingos é o mais populoso). Por fim, explicou que a escolha dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal
poderá ser feita de maneira aleatória, por prefeitos que se auto indicarem. Sendo que apenas uma Chapa foi
apresentada, o Presidente colocou em apreciação, sendo a mesma eleita por ACLAMAÇÃO, ficando a nominata
assim composta: Presidente da AMAI, SENHOR ADILSON BARELLA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de
Marema, natural de Águas de Chapecó, Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade nº 2431.664, SSP/SC,
expedida em data de 23/03/1993, inscrito no CPF sob o Nº 773.907.339-34, residente e domiciliado na Rua Diácono
Duz Nº 182, centro, Marema, Santa Catarina, 89860000; 1ª Vice-Presidente, SENHORA CLORI PEROSA, brasileira,

casada, Prefeita Municipal de Ipuaçu, natural de Xanxerê, Santa Catarina, portadora da cédula de identidade número
1.785.723, SSP/SC, expedida em 11/01/2017, inscrita no CPF sob o Nº 722.175.709-78, residente e domiciliada na
Linha Sambura, s/n, Ipuaçu, Santa Catarina, 89832000. 2ª Vice-Presidente, SENHOR JURANDI DELL OSBEL,
brasileiro, casado, natural de Ponte Serrada, Santa Catarina, portador da Cédula de Identidade nº 763.489, SSP/SC,
expedida em data de 26/06/2006, inscrito no CPF sob o Nº 065.875.939.68, residente e domiciliado na Rua Dimas dos
Santos, s/n, Centro, Entre Rios, santa Catarina, 89862000. CONSELHO FISCAL os seguintes MEMBROS EFETIVOS:
SENHOR ALCEU ALBERTO WRUBEL, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, natural de Erval
Velho, SC, portador da Cédula de Identidade Nº 1.306.106, SSP/SC, em data de 14/01/2014, inscrito no CPF sob o Nº
469.966.309, residente e domiciliado na Av. XV de novembro, nº 477, Apto 202, Centro, Ponte Serrada, SC, 89683000;
SENHOR AVELINO MENEGOLLA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Xanxerê, natural de Erechim, Rio Grande
do Sul, portador da Cédula de Identidade Nº 1690862, SSP/SC, em data de 19/04/2005, inscrito no CPF sob o Nº
145.268.160/00, residente e domiciliado a Rua Cel Passos Maia, 875, apto 601, Cento, Xanxerê, Santa Catarina,
89820000; SENHORA ELIÉZE COMACHIO, brasileira, solteira, Prefeita Municipal de São Domingos, natural de São
Domingos, SC, portadora da Cédula de Identidade Nº 2.874.243, SSP/SC, inscrito no CPF sob o Nº 824.323.259.15,
residente e domiciliado na Rua Santa Maria, 530, Bairro Nossa Senhora de Aparecida, São Domingos, SC, 89835000.
MEMBROS SUPLENTES: NOELI DAL JOSÉ MAGRO, brasileiro, solteiro, Prefeito Municipal de Lajeado Grande,
natural de Lajeado Grande, portador da Cédula de Identidade Nº 696.536, SSP/SC, em data de 08/07/11, inscrito no
CPF sob o Nº 251.046.089-72, residente e domiciliado na Linha Nova, Interior, Lajeado Grande, SC, CEP 89828000;
SENHOR AMÉLIO REMOR JÚNIOR, brasileiro, casado, natural de Xanxerê, portador da cédula de identidade Nº
3.670.160, SSP/SC, em data 10/11/2016, inscrito no CPF sob o Nº 043.920.479-89, residente e domiciliado na Rua
Iraci Dos Santos, 533, Centro, Ouro Verde, SC, CEP 89834000; SENHOR VILAMIR CAVASSINI, brasileiro, casado,
Prefeito de Abelardo Luz, natural de Faxinal dos Guedes, portador da Cédula de Identidade Nº 843.024, SSP/SC, em
data de 05/10/2017, inscrito no CPF sob o Nº 422.859.689-49, residente e domiciliado na Rua Adelar Begnini, 1262,
Apto 401 A, Centro, Abelardo Luz, Santa Catarina. Sendo assim, a nominata da Diretoria Executiva e Conselho
Fiscal foi lida em Assembleia e aprovada por maioria absoluta, sem ressalvas, pelos prefeitos presentes, em
convocação única. O mandato da diretoria eleita iniciará em 1º de janeiro de dois mil e dezoito (1º/01/2018) e
encerará em 15 de janeiro de 2019 (15/01/2019). 7) O Presidente da AMAI, falou sobre as vantagens dos municípios
aderirem o Regime Próprio de Previdência Social, o RPPS. Ato contínuo, falou que o Presidente da Confederação
Nacional dos Municípios (CNM), Senhor Paulo Roberto Ziulkoski, ofereceu um curso sobre o assunto ao custo de R$
300,00 (trezentos reais) por pessoa. Ainda relatou, que o treinamento aconteceria em 4 (quatro) dias consecutivos e
deveria ser agendado para o início do próximo ano. O assunto foi colocado em apreciação e foi aprovado por todos os
prefeitos presentes. Nos assuntos gerais todos os Prefeitos presentes fizeram uso da palavra para manifestar seus
agradecimentos e congratulações à diretoria que encerra o mandato, assim como a diretoria eleita. 8) O Presidente da
AMAI, Lírio Dagort, deu por encerrada a presente Assembleia Ordinária de Prefeitos e eu, Ingrid Aline Piovesan,
Secretária Executiva da AMAI, presente a mesma, lavrei a Ata que será encaminhada por e-mail aos Prefeitos e se
não houverem ressalvas será considerada aprovada.
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