Ata nº 354/2017, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
dez horas, do dia sete de junho de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI), no município de Xanxerê, atendendo ao Edital de Convocação número cinco de dois mil e dezessete
(005/2017), sob a Presidência do Prefeito de Xaxim, Senhor Lírio Dagort, reuniram-se em Assembleia Ordinária os
Senhores Prefeitos de: Bom Jesus, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Ponte Serrada,
São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim além do Vice-Prefeito de Entre Rios, bem como, outros demais convidados
registrados no livro de presenças.1.) O Presidente da AMAI e Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort iniciou a reunião
saudando a todos e passou ao relato da Ordem do Dia. 2.) O Diretor do Cim Santa Catarina, Helói Ronau iniciou sua
exposição apresentando o Consórcio Intermunicipal Catarinense (CIMCATARINA). Ato contínuo informou que se trata
de um Consórcio Público multifinalitário, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica interfederativa, com sede no Município de Fraiburgo, Estado de Santa Catarina.
Ato contínuo, detalhou as obrigações legais dos municípios efetuarem o Diagnóstico Sócio Ambiental. Ainda,
apresentou um orçamento para prestação do referido serviço. Ato continuo, explicou que o município que estiver
consorciado poderá contratar o Diagnóstico por dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, XXVI, da Lei Federal n.
8666/93 c/c artigo 2º, § 1º, inciso III e artigo 17, ambos da Lei Federal n. 11.107/05, artigo 18, do Decreto Federal n.
6.017/07 e art. 5º, §2º da Portaria STN n. 274/16. O Senhor Elói, relatou aos Prefeitos sobre os serviços disponibilizados
pelo consórcio no que se refere a perfuração de poços artesianos. Ato contínuo, explicou que haviam recebido do
Governo do Estado de Santa Catarina um kit para perfuração e que o mesmo foi devolvido por seu alto custo de
manutenção. Ainda, informou que os equipamentos estão parados a mais de um ano, sem nunca terem sido utilizados,
pois a promessa de repasse de recursos para auxiliar no custeio das despesas não foi cumprida pelo Estado. Ato
continuo, relatou que os kit serão devolvidos e que a melhor forma de auxiliar os municípios por meio da prestação
deste serviço é por licitação. Por fim, o Senhor Elói apresentou tabela de preços para perfuração poços artesianos de
acordo com a sua profundidade. 3) O Coordenador Regional de Defesa Civil, Senhor Luciano Peri informou que está
sendo implantado em vários Municípios o Plano de Auxílio Mútuo e Núcleo de Defesa Civil, com o objetivo de
proporcionar aos seus integrantes uma forte integração e otimização de recursos. Ato contínuo, elucidou que o referido
plano visa ainda, capacitar e articular-se com as Regionais Estaduais de Defesa Civil - REDEC, ou órgãos
correspondentes, bem como, participar ativamente dos Planos de Apoio Mútuo - PAM, em acordo com o princípio de
auxílio mútuo entre os Municípios. O Senhor Luciano Peri, tratou ainda da elaboração dos planos de contingência para
responder às hipóteses de desastres realizar exercícios simulados para adestramento das equipes e aperfeiçoamento
dos Planos de Contingência. Por fim, entregou documentos que servirão de modelo aos municípios. 4) A Assistente
Administrativa da AMAI, Suelen Picolli Lavratti apresentou o relatório de cotas e perdas de exames de Mamografias e
Ultrassonografias na região da AMAI. Ato contínuo, entregou um relatório aos prefeitos, enfatizando a necessidade de
alertar suas equipes quanto as faltas de pacientes, bem como, sobre o compromisso de realizar corretamente os
agendamentos, haja vista, o número excessivo de perdas que vem ocorrendo todos os meses. 5) A Diretora Interina
do Cis-Amosc, Graziela Tessaro e a Secretária Municipal de Saúde de Xaxim, Leni Coelho Granzotto informaram aos
Prefeitos sobre o Edital de cirurgias eletivas e demais deliberações da reunião do Cis-Amosc, realizada no dia 05 de
julho de 2017. Os Prefeitos apresentaram reclamações quanto aos valores pagos para cirurgias, considerado alto por
todos, além da demora para realizar o atendimento. 6) A Assessora Contábil, Andreza Gallas explicou os efeitos da
Medida Provisória nº 773 de 29/03/2017, a qual estabelece prazo para a correção dos valores referentes ao percentual
de aplicação mínimo obrigatório em manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE). 7) Nos assuntos gerais o
Presidente da AMAI comentou sobre a contratação de empresa para serviços de pátio e guincho. A Secretária
Executiva, apresentou planilha de valores para o recolhimento dos animais mortos e restos de parição. 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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