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ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS
PREFEITOS DA AMAI
30/05/2016

Data: 30/05/2016
Horário:
Local: Sala de reuniões da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
Município: Xanxerê/SC

PAUTA DA REUNIÃO
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Deliberação da Prestação de Contas da AMAI referente ao período de janeiro a abril de 2016;
Apresentação do Projeto Feira de Saúde - Ministério da Saúde da Igreja Adventista;
Atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria
entre a Aris, Amai e municípios Associados, sem ônus - João Girardi Prefeito de Concórdia;
Registro das cartas de renúncia dos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da AMAI nos casos
de candidatura a reeleição municipal;
Posse da Nova Diretoria da AMAI;
Ata 346/2016 - As quatorze horas do dia trinta 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 oito de dois mil e dezesseis (008/2016), sob a Presidência do Prefeito de Passos
Maia, Senhor Ivandre Bocalon, reuniram-se em Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo
Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Vargeão, Xanxerê e
Xaxim dentre outros convidados, conforme registro no livro de presenças número três (3), página sessenta
e três (63) 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.) A Assessora Contábil da AMAI, apresentou a Prestação
de Contas da AMAI, referente ao período de primeiro (1º) de janeiro a trinta (30) de abril de dois mil e
dezesseis (2016), informando que as contas foram devidamente aprovadas pelo Conselho Fiscal,
conforme Resolução seis de dois mil e dezesseis Nº (006/2016). O Presidente da AMAI, colocou para
apreciação da plenária a prestação de contas da Entidade, a qual foi aprovada por unanimidade, sem
ressalvas. 3.) O Senhor Adilson Borges, representante do Ministério da Saúde da Igreja Adventista,
apresentou o Projeto Feira de Saúde, que consiste em um evento público para promover um estilo de vida
saudável. Ato contínuo, o Senhor Adilson ressaltou que prevenir é melhor que remediar e que o evento
tem o propósito de educar as pessoas e ajudá-las a adotar um estilo de vida saudável. Ato contínuo,
explanou que em “oito estações”, os visitantes recebem informações acerca de diferentes aspectos de
saúde e podem verificar as suas condições através de vários testes, todos oferecidos gratuitamente. Ato
contínuo, ressaltou que a equipe organizadora da Feira de Saúde é constituída inteiramente por
voluntários, contando com profissionais de saúde e leigos treinados. Destacou ainda, que o custo da feira
é baixo, que basicamente se resume em lâminas para realização dos exames e um ambiente apropriado,

coberto ou ao ar livre que pode ser um prédio público, uma praça em que possam ser montadas tendas. O
Presidente da AMAI, elogiou a iniciativa e incentivou os Prefeitos a realizarem a feira em seus municípios.
4) O Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris) e Prefeito de Concórdia,
João Girardi, agradeceu o convite para participar da Assembleia e elogiou a estrutura da sede da Amai.
Ato contínuo, informou que o motivo da participação na reunião é a atualização das metas dos Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a Aris, AMAI e municípios
Associados, de forma gratuita. O Presidente da Aris mencionou que dada à relevância do tema, estará
passando em todas as Associações para uma conversa inicial com o intuito de mostrar o trabalho a ser
desenvolvido e motivar os Prefeitos a assumirem o compromisso de designar servidores das prefeituras
para serem capacitados pela Agência. Ato contínuo, explicou que por meio de ferramentas desenvolvidas
pela equipe técnica da Aris, pretende-se sensibilizar e qualificar as equipes de trabalho nos municípios,
com o apoio das Associações de Municípios, para que estes atores possam iniciar e efetivamente concluir
uma frente de trabalho com o objetivo principal de avaliar e restabelecer as metas, os programas e as
ações previstas nos seus municípios, através de diagnóstico da situação atual e avaliação dos
investimentos realizados, bem como atualização financeira dos investimentos pendentes e reavaliação das
projeções populacionais anteriormente elaboradas. A Prefeita de Ouro Verde questionou onde seria
realizada a capacitação e foi informada que acontecerá na Associação. Ato contínuo, passou a palavra ao
Coordenador de Normatização da Aris, Senhor Ciro Rocha e iniciou sua fala dizendo que a agência atua
em cento e setenta e oito (178) municípios e que (cento e sessenta e oito) 168 planos foram aprovados
por lei. Informou ainda que foram realizadas cento e quarenta e nove (149) Relatórios Técnicos Gerenciais
(RTG), ou seja, foram realizados resumos dos planos com metas de curto, médio e longo prazo. Informou
ainda, que a maioria dos planos estão com os prazos de revisão vencidos e que a Aris se propõem a fazer
uma atualização das metas dentro de uma realidade mais aproximada com as condições dos municípios.
Ato contínuo, ressaltou que cada município deverá observar nos instrumentos de planejamento já
elaborados a necessidade de acompanhamento anual e revisão periódica, em prazo não superior a quatro
(4) anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. Informou ainda, que Santa Catarina é o Estado
brasileiro com o maior índice de Planos elaborados. Na sequência, apresentou a proposta de metodologia
dos trabalhos e a forma de como serão feitas as capacitações das equipes que atuarão na execução dos
trabalhos. Informou que existe um protocolo de cooperação com o Ministério Público Estadual (MPSC)
para acompanhamento dos trabalhos. O Presidente da AMAI questionou se a Companhia Catarinense de
Água e Saneamento (Casan) participará na execução das metas. O Senhor Ciro informou que existe um
convênio de cooperação entre a Casan e a Aris para confrontação das metas da Companhia com as
existentes nos planos e que, em sua opinião, a Casan deverá apoiar as metas preestabelecidas nos
planos municipais, esperando-se que ao final dos trabalhos seja assinado um contrato de parceria. Ato
contínuo, listou as etapas do plano de trabalho para revisão dos PMSB: a) Reunião com os prefeitos para
adesão ao programa na qualidade de poder concedente; b) Indicação de técnico da associação para apoio
nos trabalhos; c) Indicação de servidor do município para a execução local dos trabalhos; d) Apoio pela
equipe da CASAN na sede e na regional; e) Orientação e Capacitação pela Aris das equipes de trabalho;
f) Coleta das informações; g) análise e consolidação das informações pelas equipes técnicas; h) Avaliação
de metas existentes e definição das novas metas; i) Apoio e organização junto com as prefeituras de

Audiências Públicas para apresentação de um novo cenário de metas e consolidação do PMSB. Por fim, o
Presidente da AMAI agradeceu a presença dos representantes da Aris e elogiou a iniciativa, uma vez que,
além de fazerem seu trabalho de fiscalização propõem ações que vão de encontro aos anseios dos
municípios. 5) O Presidente da AMAI, Senhor Ivandre Bocalon, alertou os Prefeitos(as) sobre a
necessidade de fortalecer o conselho político da Entidade, dizendo que a AMAI tem atuado apenas na
prestação de serviço e que os Chefes do Executivo precisam se unir em torno de objetivos comuns,
atuando conjuntamente em prol dos interesse da região. Ato contínuo o Presidente da AMAI, solicitou o
registro das cartas de renúncia dos Membros da Diretoria e Conselho Fiscal da AMAI nos casos de
candidatura a reeleição municipal, sendo apresentadas as cartas dos seguintes Prefeitos: Marema, Xaxim
e Xanxerê. Em seguida, informou a todos que o Prefeito de Ipuaçu Denilso Casal, renunciou ao
mandato de Prefeito por motivos de cunho pessoal e que automaticamente está desligado da
diretoria da AMAI abdicando do cargo de Primeiro Vice Presidente. O Presidente informou no que
toca à desincompatibilização, que a Entidade recomenda que os membros que compõe a Diretoria e os
Conselhos da AMAI promovam a desincompatibilização formal perante a respectiva Entidade, no prazo de
quatro (4) meses antes do pleito eleitoral para candidatos à Prefeito. 6) O Presidente da AMAI após
receber as cartas de renúncia, passou a substituir os cargos da diretoria pelos respectivos suplentes
ficando assim composta: Presidente da AMAI, Senhor Dilmar Antonio Fantinelli, brasileiro, casado,
Prefeito Municipal de Abelardo Luz, natural de Xanxerê, portador da Cédula de Identidade nº 1.121.661,
SSP/SC, de Abelardo Luz, em data de 23/11/2011, inscrito no CPF sob o nº 433.253.279-15, residente e
domiciliado na Avenida Getúlio Vargas, Nº 576 – AP 101, Centro, na cidade de Abelardo Luz/SC, CEP
89830-000; Conselho Fiscal Titulares: Senhor Alcimar de Oliveira, brasileiro, casado, advogado,
Prefeito Municipal de São Domingos, natural de Erval Grande/RS, portador da Cédula de Identidade nº
2.426.841, órgão expedidor SSP/SC, de Xanxerê, em data de 31/08/2009, inscrito no CPF nº 716.149.82953, residente e domiciliado a Osvaldo Aranha, 834, na cidade de São Domingos, Estado de Santa
Catarina; Senhora Rosane Minetto Selig, brasileira, casada, advogada, Prefeita Municipal de Ouro
Verde, natural de Pato Branco/PR, portadora da Cédula de Identidade nº 5.249.758, SSP/SC, de Xanxerê,
em data de 04/06/2014, inscrita no CPF sob o nº 016.573.979-71, residente e domiciliada na Linha Bela
Vista, interior, s/n, Ouro Verde, Estado de Santa Catarina, CEP 89.834-000; Amarildo Paglia, brasileiro,
casado, agricultor, Prefeito Municipal de Vargeão, natural de Vargeão/SC, portador da Cédula de
Identidade nº 1.278.672, SSP/SC, de Xanxerê, em data de 19/06/2013, inscrito no CPF nº 503.488.68987, residente e domiciliado na Linha São Pasqual, S/N, zona rural, na cidade de Vargeão/SC, CEP 89690000. A nominata foi lida e aprovada por maioria absoluta, sem ressalvas, pelos prefeitos presentes, em
convocação única. O mandato da diretoria empossada encerrará em trinta e um de dezembro de dois mil e
dezesseis (31/12/2016). 7) O Presidente da AMAI, fez seu discurso de encerramento agradecendo a
oportunidade e confiança dos colegas, bem como, do trabalho desempenhado por toda equipe técnica da
Associação. Elencou as atividades desempenhadas em sua gestão e na sequência empossou o novo
Presidente. 8) O Presidente ora empossado e Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Antonio Fantinelli,
agradeceu a oportunidade de estar pela segunda vez a frente da AMAI. O Prefeito de Passos Maia,
Ivandre Bocalon, 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 email aos Prefeitos e se não houver ressalvas será considerada aprovada.

Xanxerê, 30 de maio de 2016.

Ivandre Bocalon
Presidente da AMAI
Prefeito de Passos Maia

Ingrid Aline Piovesan
Secretária Executiva da AMAI

