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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS
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21/05/2016

Data: 21/05/2016
Horário:
Local: Sala de reuniões da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
Município: Xanxerê/SC

PAUTA DA REUNIÃO
Apresentação do programa de perfuração de poços artesianos administrado pelo Consórcio
CIMCATARINA;
Verificação do interesse dos municípios da AMAI em receber os Kits para perfuração de poços
artesianos da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca para 2017;
Apresentação do Projeto Rondon desenvolvido pela UDESC Santa Catarina;
Participação da Empresa “Único Asfaltos” para demonstração de massa asfáltica que dispensa na
sua aplicação a utilização de maquinário pesado ou de produtos;
Participação da Agência de Microcrédito “Crediamai” com o objetivo de explanar acerca das
atividades desenvolvidas pela mesma;
Apresentação da Minuta Modelo de Código de Obras elaborado pela equipe técnica da AMAI;
Ata 345/2016 - Às dezesseis horas do dia três de maio de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões da
Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), no município de Xanxerê, atendendo ao Edital de
Convocação número sete de dois mil e dezesseis (007/2016), sob a Presidência do Prefeito de Passos
Maia, Senhor Ivandre Bocalon, reuniram-se em Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Bom
Jesus, Faxinal dos Guedes, Marema, Ouro Verde, Ponte Serrada, Xanxerê dentre outros convidados,
conforme registro no livro de presenças número três (3), página sessenta e dois (62) frente e verso. 1.) O
Presidente da AMAI e Prefeito de Passos Maia, Ivandre Bocalon iniciou a reunião relatando brevemente a
Ordem do Dia. 2.) O Diretor Executivo do Consórcio Intermunicipal Catarinense (CIMCATARINA), Senhor
Elói Rönnau, fez uma breve explanação sobre o funcionamento do Consórcio que é multifinalitário e está
sediado no Município de Fraiburgo, Santa Catarina. Ato contínuo, informou que o Consórcio firmou com a
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAR) um termo de cessão e cooperação para execução do
Programa Estadual de Perfuração de Poços Artesianos, Captação, Armazenamento e Uso de Água na Agricultura de
Santa Catarina. Relatou que recebeu kits para Perfuração de poços tubulares profundos objetivando captar água em
localidades de domínio público municipal, priorizando os municípios que tenham histórico recente de situações de
emergência e/ou calamidade pública em decorrência de estiagem e/ou secas. Ato contínuo, explicou que o programa
servirá para atender os municípios da região que já estão consorciados e os que não estão consorciados querendo
podem fazer adesão para participar do mesmo. Por fim, relatou os custos aproximados para perfuração de cada
poço, enfatizando que a planilha é uma estimativa. 3.) O Professor Alfredo Balduino da Universidade do Estado

de Santa Catarina (UDESC) relatou brevemente a trajetória do Projeto Rondon, o qual vem possibilitando
o intercâmbio dos acadêmicos e a inserção da Universidade em diferentes áreas de conhecimento nos
municípios catarinenses. Explanou acerca dos objetivos e vantagens caso os municípios venham aderir ao

Projeto. Ato contínuo, informou que a contrapartida para ter uma equipe de alunos e professores atuando
no município é o custeio da alimentação e fornecimento de um local para que sirva de alojamento. Por fim,
concluiu sua fala agradecendo a oportunidade e pediu maior valorização das universidades. 4.) O Senhor
Alessandro Vargas, proprietário da franquia Único Asfaltos, situada em Nova Erechim apresentou seu
produto, uma massa asfáltica instantânea e informou que a mesma é de fácil aplicação e pode ser
utilizada no reparode estradas, vias urbanas ou pequenas obras. Ato, continuo passou a palavra ao
Senhor Lúcio Duarte, Engenheiro Sênior da franqueadora, que explanou de uma forma simples a
qualidade e eficiência do produto oferecido, chamando a atenção ao fato de que pode ser aplicado em
dias de chuva e não é necessária a utilização de maquinário pesado ou de outros produtos para aplicação,
deixando evidente a vantagem do pouco investimento. Ficou a critério da empresa entrar em contato
individual com cada Prefeito para mais explicações ou compra do produto. 5.) Ato continuo, o Presidente
da Agência de Microcrédito CREDIAMAI, Laerte Webber e também o Secretário Executivo, Plínio da
Silveira, explicaram a forma de atuação da Agência, formas de investimento, esclareceram dúvidas tidas
pelos Prefeitos, concluíram prestando contas dos valores recebidos e as formas de aplicação, os órgãos
que fiscalizam a instituição e os vínculos que a CREDIAMAI tem com o BADESC. Por fim, o Presidente
solicitou que os representantes da CREDIAMAI participem das próximas assembleias, para dar assistência
e segurança aos Prefeitos, trazendo a prestação de contas junto com a Legislação que autoriza o trabalho
da instituição. 6.) Nada havendo mais a tratar, o Presidente agradeceu a todos pela presença e deu por
encerrada a presente Assembleia Ordinária de Prefeitos, e eu Ingrid Aline Piovesan, Secretária Executiva
da AMAI, presente a mesma lavrei a Ata, a qual será encaminhada por e-mail aos Prefeitos e se não
houver ressalvas será considerada aprovada.

Xanxerê, 03 de maio de 2016.

Ivandre Bocalon
Presidente da AMAI
Prefeito de Passos Maia

Ingrid Aline Piovesan
Secretária Executiva da AMAI

