Ata nº 360/2018, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) – Às quatorze horas, do dia dezenove de março de dois mil e dezoito, na sala de reuniões
da AMAI, no município de Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número cinco de dois mil
e dezoito (005/2018), sob a Presidência do Prefeito de Marema, Senhor Adilson Barella, reuniram-se
em Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal
dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Vargeão, Xanxerê e Xaxim,
conforme registro no livro de presenças. O Presidente da AMAI, saudou a todos e passou a tratar da
ordem do Dia. 1) A assessora contábil da AMAI, Andreza Gallas, apresentou o balanço geral e
prestação de contas da AMAI, referente ao ano de 2017 (dois mil e dezessete) e informou que as
mesmas já foram aprovadas pelo Conselho Fiscal da Entidade, conforme o estabelecido na Resolução
Nº 005/2018. Ato contínuo, detalhou a prestação de contas informando: as receitas arrecadas foram
de R$ 1.235.743,68 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e
sessenta e oito centavos) oriundas de repasses dos municípios e aplicações bancárias; Informou
ainda, que o total das despesas foi na ordem de R$ 1.271.340,54 (um milhão, duzentos e setenta e
um mil, trezentos e quarenta reais, e cinquenta e quatro centavos). Na sequência, detalhou as
despesas e informou que o resultado financeiro acumulado é o saldo positivo de R$ 13.732,86 (treze
mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos). A prestação de contas foi submetida a
avaliação da Assembleia Geral e aprovada por unanimidade. 2.) O Diretor Executivo da Federação
Catarinense de Municípios (Fecam), Senhor Rui Braun, explanou aos Prefeitos sobre as atividades
realizadas na Federação em relação as mudanças no quadro de funcionários e posturas quanto a
transparência. Ressaltou a necessidade da Fecam contratar uma controladoria interna para
acompanhar as contas e processos. Ato contínuo, apresentou as ferramentas que estão disponíveis
aos municípios. O Senhor Rui, mencionou ainda sobre um diagnóstico que será expedido pelo Centro
de Moralidade da ordem Tributária (COT), aos Promotores da Comarcas locais, para averiguação de
inconsistências e também daqueles que não assinaram os Termos do Programa Saúde Fiscal. Ainda,
apresentou as pautas da Fecam para este ano e solicitou a Amai que apresente um tema de curso e
formalize o pedido à Fecam. 3) O Prefeito de Pinhalzinho Mario Afonso Woitexem, apresentou o
funcionamento do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária (Cidir) e
ainda do Programa Asfalto para Todos. Ato continuo, apresentou aspectos técnicos do asfalto
produzido, investimentos realizados para concepção do consórcio, equipe técnica necessária e as
dificuldades enfrentadas. Ato continuo, ressaltou que a constituição do consórcio é simples, porém
sua administração é complexa e envolve custos altos para manutenção da estrutura e equipe técnica.
Por fim, esclareceu dúvidas dos Prefeitos. 4) O Presidente da AMAI, Senhor Adilson Barella, colocou
em votação o reajuste do repasse mensal dos municípios em favor da AMAI. Após discussão os
Prefeitos deliberaram pelo aumento de 4% (quatro por cento) em relação ao valor pago atualmente
pelos municípios. Por fim, ficou acordado que o reajuste será retroativo a janeiro deste ano e que os
colaboradores da Associação encaminharão a documentação necessária para correção da

mensalidade. 5) O Presidente da AMAI, Senhor Adilson Barella, levou ao conhecimentos dos Prefeitos
a necessidade de trocar os veículos Fiat Uno e Polo, por estarem com oito e dez anos de uso,
respectivamente, demandando manutenção constante e consequentemente gastos extras à Entidade.
Colocado em discussão, o assunto foi amplamente debatido entre os Prefeitos e foi decidido pela
aquisição de apenas um veículo popular, a ser adquirido mediante licitação pública. Ato contínuo,
deliberam o rateio de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) entre os quatorze municípios,
ficando cada um responsável pelo repasse de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais em favor
da AMAI. O Presidente solicitou ao colaboradores da AMAI que encaminhem as Prefeituras os
documentos necessários. Nos assuntos gerais a Prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio,
entregou o convite da Faic. O Prefeito de Lajeado Grande, Noili Dal Magro, solicitou modelo licitação
para contratação de pátio e guincho. Ato contínuo, o Prefeito Noeli questionou se os demais Prefeitos
estão fazendo regularização fundiária. O Assessor jurídico da AMAI, Adriano Conti, relatou a
experiência dos municípios da Comarca de Xanxerê. Na sequência a Secretária Executiva da AMAI,
informou sobre um treinamento de regularização Fundiária, a ser realizado na Associação, no mês de
abril. 6) O Presidente da AMAI, Adilson Barella, 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. Xanxerê, 19 de março de 2018.
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