Ata 349/2016 - Às nove horas do dia dezoito de Novembro de dois mil e dezesseis, na sala de reuniões do
Seville Park Hotel, no município de Xanxerê, atendendo ao Edital de Convocação número treze de dois mil
e dezesseis (Nº 13/2016), sob a Presidência do Prefeito de Abelardo Luz, Senhor Dilmar Antonio Fantinelli,
reuniram-se em Assembleia Extraordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz, Entre Rios, Faxinal
dos Guedes, Ipuaçu, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão, Xanxerê, Xaxim dentre
outros convidados, conforme registrado no livro de presenças número três (3), página sessenta e seis (66)
frente. 1.) O Presidente da AMAI e Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli iniciou a reunião saudando e
agradecendo a presença de todos. Após a leitura da Ordem do Dia, solicitou que todos permaneçam até o
final da sessão, informando que serão tratados assuntos da obra de reforma e ampliação da AMAI. 2.)
Para tratar do andamento, pendências e data de inauguração da obra de reforma e Ampliação da sede da
AMAI, foram convidados o Engenheiro Civil, Ricardo Conte e a Arquiteta Urbanista, Débora Colpani,
ambos colaboradores da AMAI. Ato contínuo, os profissionais demonstraram o avanço da obra por meio
de fotos, detalhando todas as melhorias necessárias que surgiram no decorrer da ampliação, as quais não
estavam previstas no orçamento inicial. Ato contínuo, destacaram os pontos mais relevantes do que se
refere à reforma, dentre eles: troca do piso do auditório; inclusão de sistema de sonorização do auditório;
substituição do piso e pintura do antigo hall, tendo em vista os desgastes ocasionados pela própria obra;
forro de gesso em toda a parte de ampliação do prédio, dentre outros, devidamente relacionados no
relatório do Termo Aditivo. Após esclarecimentos de dúvidas, os profissionais informaram que o termo
aditivo ficará em torno de trinta e seis mil reais (R$ 36.000,00), o que totalizaria uma parcela única de
aproximadamente dois mil, quinhentos e setenta e um reais (R$ 2.571,00), por município. Após
explanação, o Presidente submeteu o assunto a apreciação dos(as) prefeitos(as) presentes o qual foi
aprovado por unanimidade. Entretanto, não se chegou a um acordo quanto à forma de repassar este valor
a Associação, deixando acordado que o Presidente, juntamente com a Secretária Executiva e Assessor
Jurídico deverão buscar um entendimento acerca do assunto.

Ato contínuo, a Secretaria Executiva

agradeceu os colaboradores da Amai pelo desempenho frente às condições de trabalho apresentadas
durante a obra. Na sequência, o Presidente relatou o problema enfrentado quanto à instalação do
elevador, justificando que a empresa ganhadora da Chamada Pública ainda não realizou a instalação do
equipamento. Ato contínuo, informou que a empresa Tab Elevadores, apresentou um cronograma de
trabalho onde se comprometeu a executar o serviço no dia cinco de dezembro, próximo. 3.) Na sequência,
foi debatido o local para realização da cerimônia de inauguração, bem como, a data e horário. E sendo a
decisão unanime, a cerimônia será realizada no dia vinte (20) de Dezembro de dois mil e dezesseis
(2016), às dez horas (10h00) da manhã no Auditório da AMAI, em Xanxerê. Ato contínuo, passou-se ao
debate quanto ao número de convidados e quem seriam os mesmos, já que a capacidade máxima de
pessoas no auditório é de setenta (70) lugares. Em relação ao assunto, foi então constatado de grande
relevância fazer o convite aos Prefeitos atuais, Prefeitos Eleitos e Presidentes de Câmaras. 4.) Ato
continuo, o Presidente comentou sobre o aumento de Termos de Ajustamentos de Conduta (TAC) para
que seja feita a acessibilidade nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Informou, que a equipe técnica da
AMAI não possui quadro técnico suficiente para atender todos os municípios, uma vez que os projetos
demandam grande complexidade. O Assessor Jurídico e o Engenheiro Civil da AMAI, explanaram sobre
as exigências feitas pelas promotorias e o real problema quanto ao prazo para executá-las. O Presidente

da AMAI sugeriu que fosse realizada uma reunião entre Prefeitos e Promotores a fim de estipular um
prazo compatível para a realização das mesmas. 5.) O Presidente da AMAI, falou acerca da solicitação
feita pelo Hospital Regional São Paulo (HRSP) para que fosse revisto o reajuste dos valores do Plantão de
Urgência, Emergência e Sobreaviso. Ato contínuo, a Secretária Executiva mencionou os problemas
enfrentados para realização de agendamentos e para execução dos exames de mamografia, pois no ano
de dois mil e quinze (2015) os Municípios ficaram aproximadamente seis (06) meses sem receber a cota
dos referidos exames. Explicou ainda, que neste ano foram aproximadamente três (03) meses de serviços
paralisados. Face ao exposto, foi sugerido, que os Prefeitos Eleitos façam uma reunião com a diretoria do
hospital e solicitem uma prestação de contas dos serviços prestados antes de efetuar o aumento no
repasse. 6.) Por fim, o Presidente passou a compor os cargos da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal
que estavam vagos, tendo em vista a desincompatibilização para o pleito eleitoral. Por justo acordo entre
os presentes, foram indicados para compor os cargos: Como 1º Vice-Presidente, o Senhor Ivandre
Bocalon - Prefeito de Passos Maia; para o cargo de 2º Vice-Presidente, o Senhor Alcimar de Oliveira
- Prefeito de São Domingos; Ato contínuo, permaneceram como Conselheiros Titulares Efetivos os
seguintes Prefeitos: Rosane Selig (Prefeita de Ouro Verde), Amarildo Paglia (Prefeito de Vargeão e
Ademir Gasparini (Prefeito de Xanxerê). Para as vagas de Membros Suplentes, colocaram seus
nomes à disposição os seguintes prefeitos: Genaro Keske (Prefeito de Faxinal dos Guedes), Marcos
Batistel (Prefeito de Marema) e Idacir Orso (Prefeito de Xaxim). 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, 18 de Novembro de 2016.
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