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Assembleia Geral Ordinária
Data: 23.01.2018
Horário: 14h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:

Transmissão da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AMAI;
Repasse de informações quanto as mudanças nos contratos do Cis
Amosc;
Rateio das despesas para decoração do stand na Femi 2018;
Proposição

de Referendum sobre

aquisição

de

veículos

para

Associação;
Informações do Movimento Econômico – previsão 2018;
Taxa de fiscalização de transportes (TFT);
Piso do Magistério 2018;
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza incidentes sobre os
serviços das Serventias Extrajudiciais (Cartórios).

Primeira Assembleia da AMAI é nesta terça-feira
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta terçafeira (23), às 14h, a primeira Assembleia de Prefeitos de 2018 coordenada pelo
Prefeito de Marema e Presidente da AMAI Adilson Barella, na sede em
Xanxerê.

Participará da reunião o Major do 14º Batalhão de Bombeiros Militares
de Xanxerê, Walter Parizotto para explanar aos Prefeitos sobre a Lei
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13.425/2017, conhecida como Lei Kiss, que estabelece diretrizes gerais sobre
as medidas de prevenção e de combate a incêndio e desastres em
estabelecimentos comerciais, edificações e áreas de grande concentração de
público. Também a equipe técnica do CIS Amosc para apresentação das
mudanças ocorridas no último ano no Consórcio.
Ainda serão repassadas informações sobre a previsão do movimento
econômico para este ano, sobre a taxa de fiscalização de transportes (TFT), do
Piso do Magistério e da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza (ISSQN) incidentes sobre os serviços realizados em cartórios.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 19.03.2018
Horário: 14h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Apresentação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da
Infraestrutura Rodoviária (Cidir) e do Programa Asfalto para Todos;
Assuntos relacionados à Federação Catarinense de Municípios (Fecam),
com a presença do atual Diretor Executivo, Rui Braun;

Deliberação sobre o Balanço Geral e a Prestação de Contas da AMAI,
relativos ao exercício de 2017,
Deliberação ad referendum sobre o reajuste do repasse mensal dos
municípios em favor da AMAI;

Deliberação ad referendum sobre a aquisição de dois veículos populares
para a AMAI;
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Prefeitos reuniram-se em Assembleia
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta
segunda-feira (19) Assembleia de Prefeitos, também estiveram presentes o
Diretor Executivo da Fecam, Rui Braun e o Prefeito de Pinhalzinho, Mario
Woitexem.
O Diretor Executivo da Fecam, Rui Braun apresentou a estrutura da
Federação e a linha de trabalho estabelecida pela atual Gestão. Rui salientou
ainda que o desejo da Presidência da Fecam é ouvir os Prefeitos em todas as
regiões do Estado para desenvolver ações que contribuam com os municípios.
O Diretor também solicitou que os Prefeitos participem das reuniões
estaduais que a Fecam promove para que todas as deliberações fiquem em
acordo com aquilo que se deseja para a melhoria do andamento dos trabalhos
nos municípios.

O Prefeito de Pinhalzinho, Mario Woitexem participou da reunião a
convite dos Prefeitos para explanar sobre o funcionamento do
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária
(Cidir) e do Programa Asfalto para Todos. Definiu-se pelo agendamento de
uma visita dos Prefeitos para conhecer a usina de asfalto in loco e depois
realizar um estudo de viabilidade para a constituição de um consórcio para a
região da AMAI.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 18.05.2018
Horário: 14h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:

Programas e Ações da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico Sustentável que estão à disposição dos
municípios. Participação do Secretário Adenilso Biasus;
Repasse de informações sobre a ação movida pela a AMAI contra a Tab
Elevadores;
Regulação do acesso ao Sistema Sisreg;
Criação de CNPJ para a Secretaria de Educação.
Prefeitos da AMAI conhecem programas da SDS

Prefeitos da AMAI conhecem programas da SDS

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na última sextafeira (18) Assembleia de Prefeitos com a participação do Secretário de Estado
do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), Adenilso Biasus.
Biasus apresentou aos Prefeitos da região os programas desenvolvidos
pela SDS reiterando que o objetivo é auxiliar os municípios a terem uma
estrutura melhor para atender o cidadão. O Secretário também ressaltou que o
Estado tem investido fortemente no campo da inovação, o que abriu o mercado
para que novas empresas se instalem
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Na oportunidade os Prefeitos entregaram ao Secretário uma ofício
solicitando que a SDS subsidie a elaboração do Diagnóstico Socioambiental
para todos os municípios. O Diagnóstico é um instrumento previsto para
diversos fins e envolve etapas de levantamento e coleta de dados, bem como,
análise destas informações com o intuito de obter um “retrato” das condições
ambientais e sociais de uma determinada área de interesse.
Já a Assessora Contábil da AMAI, Andreza Gallas repassou orientações
sobre a Portaria Conjunta STN/ FNDE nº 02 que estabelece a necessidade de
movimentação dos recursos por meio exclusivamente eletrônico, sendo que as
contas sejam abertas e mantidas no CNPJ do órgão responsável pela
Educação, por fim, a declaração das informações relacionadas às contas
específicas do Fundo ao FNDE.
Como último assunto da pauta, o Secretário de Saúde de Vargeão, Alan
Felipe e a técnica Sonia Bona, expuseram aos Prefeitos a situação da
implementação do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).
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O Sisreg é um sistema web, criado para o gerenciamento de todo complexo
regulatório, através de módulos que permitem desde inserção da oferta até a
solicitação, pela rede básica, de consultas, exames e procedimentos na média
e alta complexidade, bem como a regulação de leitos hospitalares, objetivando
maior organização e controle do fluxo de acesso aos serviços de saúde,
otimização na utilização dos recursos assistenciais e visando a humanização
no atendimento.
Foram apresentadas as dificuldades que os municípios vem enfrentando
com esta nova sistemática de trabalho. Como o tema envolvendo a saúde é
complexo e exigiria maior tempo de debate, os Prefeitos deliberaram por
realizar uma nova Assembleia no dia 29 de maio para tratar exclusivamente
sobre o assunto.
A Assembleia teve ainda a participação do Deputado Federal, Valdir Colatto
e do Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de
Xanxerê, Ideraldo Sorgatto.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 22.06.2018
Horário: 13h30
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Implantação da central de regulação nos municípios da AMAI – Sisreg;
Cirurgias eletivas;
Projeto AMAI + memória: “memória na escola”.

Saúde e novos projetos em pauta na Assembleia da AMAI
A Assembleia de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) realizada nesta sexta-feira (22) teve como foco do debate a saúde. Na
discussão sobre o Sisreg os municípios levantaram diversas situações que vem
acontecendo quanto a demanda dos médicos para atuação na regulação local.
Foram estabelecidos procedimentos de padronização da legislação e um
teto máximo de valor/hora para o pagamento dos profissionais que farão a
regulação no município.
O Sisreg é um sistema web, que serve para regular as filas desde a
inserção da oferta até a solicitação pela rede básica, de consultas, exames e
procedimentos na média e alta complexidade, bem como, a regulação de leitos
hospitalares, objetivando uma maior organização e controle do fluxo de acesso
aos serviços de saúde.
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Já sobre as cirurgias eletivas, a sugestão é fortalecer o Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Amosc (CIS-AMOSC) incentivando o
cadastramento dos hospitais e profissionais da região.
O Coordenador do Movimento Econômico, Leocir Gandolfi, explanou
sobre a projeção do índices de valor adicionado para 2020 e o programa
SisRural Web da Fecam.
Também a Secretária Executiva, Ingrid Piovesan apresentou aos
Prefeitos o Projeto “+ Memória na Escola” que integra as atividades
relacionadas aos 40 anos da AMAI.
O “+ Memória na Escola” percorrerá todos os municípios da AMAI
oportunizando aos alunos da rede municipal de ensino o contato com a
história da região e o conhecimento sobre as atividades da Associação e do
movimento municipalista, tendo como público-alvo os alunos do 4º e 5º
anos da rede municipal de ensino. A expectativa é que as atividades iniciem
no mês de agosto deste ano.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 16.07.2018
Horário: 14h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Eixo 1: Áreas técnicas


Debate acerca do Sistema Municipal de Cultura;
Eixo 2: Assuntos internos – AMAI 40 anos





Relato das atividades do 1º semestre;
Deliberação do Projeto “Capacitação do Bem”;
Campanha de aniversário dos municípios;
Eixo 3: Pauta Política
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Definição dos temas prioritários da região para serem debatidos com os
candidatos ao governo e parlamento do Estado de Santa Catarina.

Aprovação de projetos é destaque na Assembleia da
AMAI
Os Prefeitos e Prefeitas da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) reuniram-se em Assembleia nesta segunda-feira (16), na
sede em Xanxerê.
O destaque do encontro ficou para a apresentação dos projetos
que estão em desenvolvimento para comemorar os 40 anos da AMAI,
entre eles: Capacitação do Bem, Campanha de aniversário dos
municípios, Bazar do Bem e o Memorial da AMAI.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella,
salientou que a AMAI vive um momento único ao comemorar os 40 anos
de atividades e que todas as ações desenvolvidas tem por objetivo
valorizar a história construída pela Associação ao longo destes anos.
Outra deliberação importante diz respeito a Elaboração dos
Planos Municipais de Cultura, os quais serão supervisionados pela
AMAI. O projeto terá duração de 12 meses e iniciará as atividades no
mês de agosto.
Ainda o Coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam,
Emerson Souto realizou uma webconferência com os Prefeitos para
esclarecer dúvidas sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos
de Origem Animal (SISBI-POA) e por indicação da Prefeita de São
Domingos, Eliéze Comachio a AMAI iniciará um estudo de viabilidade
para construção de um consórcio regional para atender as demandas
locais do SISBI.
Também está em elaboração uma pauta política com indicações
prioritárias da região as quais serão remetidas aos candidatos ao
governo e parlamento do Estado de Santa Catarina.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 14.08.2018
Horário: 16h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Eixo 1: Áreas técnicas


Discussão acerca do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o processo
de
equivalência
ao
SISBI/SUASA
(Sistema
Brasileiro
de
Inspeção/Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária);



Exposição sobre os Indicadores da AMAI (SIDEMS);



Assuntos relacionados ao RH das Prefeituras.
Eixo 2: Assuntos internos



Relato das informações tratadas nas agendas do Conselho Político da
Fecam e Secretários Executivos;
Eixo 3: Pauta Política



Apresentação dos temas prioritários da região para serem debatidos
com os candidatos ao governo e parlamento do Estado de Santa
Catarina;

Equivalência do SIM para SISBI e definição de pauta de indicações são
discutidos na Assembleia da AMAI
Os Prefeitos da região da AMAI deliberaram na reunião desta terça-feira
(14) para que a Associação organize um Consórcio Regional para buscar a
equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Sistema Brasileiro de
Inspeção/Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SISBI/SUASA).
Na oportunidade o Coordenador de Desenvolvimento Regional da
Fecam, Emerson Souto explicou a necessidade desta ação para padronizar e
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harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para
garantir a segurança alimentar e incentivar a economia local.
Souto também apresentou aos Prefeitos O Índice de Desenvolvimento
Municipal Sustentável (IDMS) que é uma das ferramentas do Sistema de
Indicadores, que tem como objetivo avaliar os municípios segundo seu nível de
desenvolvimento sustentável.
O IDMS busca auxiliar os agentes públicos para que a tomada de decisão
sobre as prioridades locais seja baseada em informações técnicas que
identifiquem as áreas que necessitam mais desenvolvimento e aplicação de
recursos do município, o que consequentemente eleva os níveis de
sustentabilidade e bem-estar social.

Já a Assessora Contábil da AMAI, Andreza Gallas reforçou a
importância dos municípios se organizarem para a implantação do e-Social que
passa a valer para órgãos públicos em janeiro de 2019.
A Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan apresentou as
demandas sugeridas pelos municípios para integrarem a pauta de indicações
da região que ficará disponível aos candidatos ao governo e parlamento do
Estado de Santa Catarina.
O documento que será divulgado no site da AMAI durante esta semana
irá contemplar as temáticas de diversas áreas: assistência social, agricultura,
cultura, educação, saúde, segurança e infraestrutura.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 04.09.2018
Horário: 16h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Eixo 1: Áreas técnicas:
Lançamento da Campanha “Descarte correto do Lixo” – Diretor da Aris,
Adir Faccio;
Exposição acerca do Projeto: Educação para o mundo do trabalho “Projeto Luzerna”, Presidente do Ciga e Prefeito de Luzerna, Moisés
Diersmann;
Presença do Senai Xanxerê para esclarecimentos sobre possibilidades
de parcerias;
Apresentação do documento de desistência dos Prefeitos quanto à
implantação dos serviços Rede de Atenção Psicossocial na região da
AMAI, os quais já foram discutidos com os Gestores de Saúde.

Educação em Pauta: Prefeitos da AMAI conhecem o projeto Educação
para o Mundo do Trabalho

Com apresentação do Prefeito de Luzerna e Presidente do Ciga, Moisés
Diersmann, as Prefeitas e Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI), conheceram com mais detalhes nesta terça-feira (4) o projeto
Educação para o Mundo do Trabalho. Também estiveram presentes os
secretários de educação e coordenação regional do Senai e Sesi.
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O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella comenta
que promover ações diferenciadas por meio da educação é uma das melhores
alternativas para o desenvolvimento dos municípios.
O Prefeito de Luzerna explicou o projeto acontece no contraturno os
alunos a partir do 6º ano experimentam o Espaço Maker do SESI, aprendendo
noções nas áreas de Comunicação e Mídias, Matemática e Jogos, Ciências e
Tecnologia, além de Robótica e participam de cursos de Iniciação profissional
do SENAI nas áreas de mecânica, elétrica, automação, robótica, programação
de aplicativos para dispositivos móveis e programação de jogos.

Já no 9º ano os alunos começam a ter cursos de qualificação nestas
áreas. Também este ano o programa avançou para alunos do Ensino Médio
com cursos de qualificação em mecatrônica e automação residencial. O projeto
já beneficiou 250 estudantes do município com idade entre 14 e 24 anos.
O projeto que hoje é referência em Santa Catarina foi destaque na última
quinta-feira (30) por receber o prêmio Santa Catarina pela Educação como
primeiro lugar no Estado em educação profissional.
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“Precisamos incentivar os nossos jovens a permanecerem aqui na
região, um projeto como o de Luzerna oferece a chance para que eles tenham
mais oportunidades renda, não só para trabalharem em empresas que já
existem, mas também como futuros empreendedores”, salienta Barella;

Durante a assembleia também foi realizado o Lançamento da Campanha
“Descarte correto do Lixo” da Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (ARIS) e aprovação das atividades alusivas aos 40 anos da AMAI
a serem realizadas no mês de outubro.

A programação oficial de aniversário da AMAI será divulgado nos
próximos dias com um café da manhã para a imprensa regional.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 13.11.2018
Horário: 17h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê
Ordem do dia:
Eixo 1: Assuntos internos da AMAI
Prestação de contas das atividades do segundo semestre
(turismo/projetos sociais);
Rescisão contratual do engenheiro civil e encaminhamentos para o setor
em 2019;
Programação e atividades alusivas aos 40 anos da AMAI;
Deliberação das comendas a serem entreguem na cerimônia de
homenagens;
Calendário de eventos regional;
Férias Coletivas da equipe de colaboradores da AMAI;
Eixo 2: Áreas Técnicas
Rastreabilidade Vegetal – responsabilidade dos municípios;
Espaço cedido ao Senac para tratar de ações voltadas ao Turismo
Regional.
Oficina de Planejamento e alinhamento da atuação da AMAI com as
necessidades e demandas dos municípios.

Oportunidades de Turismo Regional são discutidas na Assembleia da
AMAI
A organização do turismo na região esteve em pauta na Assembleia dos
Prefeitos da AMAI nesta terça-feira (13). O Prefeito de Marema e Presidente da
AMAI, Adilson Barella salientou que neste momento a intenção é sensibilizar a
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região para a importância do planejamento para aproveitamento das
potencialidades turísticas locais.
A Especialista de Turismo do Senac Santa Catarina, Flavia Didomenico
explicou aos Prefeitos que o Turismo se consolidou como setor vital para o
desenvolvimento, representando hoje 10% da geração da riqueza de Santa
Catarina.
“O potencial de crescimento que surge desse ramo é capaz de produzir
um ciclo virtuoso na economia, assegurando a geração de postos de trabalho e
aquecendo a cadeia da indústria, comércio e serviço”, reforça a palestrante.
Barella comenta que ainda é uma área econômica a ser explorada na
região do Alto Irani, a AMAI está iniciando os trabalhos com este tema, a
exemplo dos portais de turismo dos municípios que a Associação está
atualizando.
Os prefeitos também deliberaram sobre a cerimônia de 40 anos da AMAI
que acontecerá em fevereiro de 2019 juntamente com a posse da nova
diretoria Também foi realizada a prestação de contas das atividades do
segundo semestre e solicitado que cada município faça o encaminhamento da
agenda de eventos para a AMAI para a organização de um calendário regional
para que não ocorra de dois municípios realizarem eventos no mesmo dia.
A próxima assembleia da AMAI deve ser realizada na primeira quinzena
de dezembro.
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Lírio Dagort representa a AMAI na Diretoria Executiva da Fecam em 2018
No ano em que comemora 40 anos de fundação, a Associação dos Municípios
do Alto Irani (AMAI) volta a ter um prefeito integrando a Diretoria Executiva da
Federação Catarinense de Municípios (Fecam).
O Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort foi empossado no dia 31 de janeiro de 2018
como 3º Vice-Presidente da Fecam. Já como Presidente da Entidade assumiu
o Prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni.
Lírio comenta que é de extrema importância manter a representatividade para
que a região tenha condições de colaborar na defesa das demandas que são
de interesse comum de todos os municípios.
A AMAI já teve representantes na Diretoria Executiva em outras duas
oportunidades: em 1988 - Gelson Sorgatto (Prefeito de Xaxim) como 1º
secretário e em 1992 – Edegar Giordani (Prefeito de Faxinal dos Guedes)
também como 3º vice-presidente.
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Presidência da AMAI inicia agenda de visitas aos municípios
O Prefeito de Marema e Presidente da Associação dos Municípios do
Alto Irani (AMAI), Adilson Barella iniciou em 28 de fevereiro uma agenda de
visitas. Acompanhado por parte da equipe da Associação ele visitou os
municípios de Vargeão, Passos Maia, Ponte Serrada e Faxinal dos Guedes.
Barella comenta que o objetivo dos encontros é ouvir de forma
individualizada os Prefeitos e Prefeitas, verificando as demandas de cada um.
“Na nossas assembleias geralmente discutimos questões regionalizadas, com
as visitas queremos conhecer os municípios e ter a percepção de outras
situações em que a AMAI também pode colaborar”, salienta o Presidente.
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Prefeitas e Prefeitos da AMAI avaliam positivamente
Congresso da Fecam
A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) promoveu de 11 a 14
de junho o Congresso de Prefeitos onde reuniram-se mais de 1500 lideranças
envolvidas com a gestão pública. O evento contou com palestrantes nacionais
e internacionais, rodas de conversa entre os Prefeitos, feira de produtos e
serviços com tecnologia e inovação, além de conversa com os Presidenciáveis.
Os Prefeitos da região, liderados pelo Prefeito de Marema e Presidente
da AMAI, Adilson Barella participaram do Congresso e avaliaram positivamente
o evento, ressaltando a importância de realizar um trabalho conjunto entre os
gestores para enfrentar os desafios e buscar soluções.
Confira a manifestação de alguns dos Prefeitos e Prefeitas:
Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella: “O evento desta
semana mostrou sem dúvida a força do movimento municipalista em Santa
Catarina, a união e organização dos municípios em nosso Estado é exemplo
para todo o país.”
Prefeito de Abelardo Luz, Wilamir Cavassini: “Os temas do encontro foram
interessantes e também a oportunidade de conversar com Prefeitos de outras
regiões para conhecer boas práticas de administração que podem ser
aplicadas também nos nossos municípios, foi uma experiência gratificante.”
Prefeita de Ipuaçu e 1ª vice-presidente da AMAI, Clori Peroza:
Prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio:
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Prefeito de Ouro Verde: Amélio Remor Júnior: Foi um evento extremamente
produtivo, as vezes temos muitas ideias sobre o que fazer no município, mas
ficamos na dúvida se irá funcionar ou não. O Congresso oportunizou
repensarmos a aplicação de determinadas experiências para nosso trabalho
diário.”
Prefeito de Vargeão, Volmir Felipe: “O evento nos proporcionou uma valiosa
a troca de experiências e integração com os demais Prefeitos. Os temas
discutidos oferecem um novo rumo para visão de administração, parabéns a
Fecam pela iniciativa.”

Prefeito de Xaxim e 3º vice-presidente da Fecam, Lírio Dagort: “O
Congresso foi um grande sucesso, com certeza as Prefeitas e Prefeitos que
participaram estão indo para casa com muita informação e novos
conhecimentos, vivemos um momento onde é preciso mais do que nunca
administrar a máquina pública de maneira eficiente. Podemos dizer que
enquanto Fecam é um evento que ficará registrado na história.”

´
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Prefeitos da região da AMAI participam da Assembleia da Fecam e
Audiência Pública do TCE/SC
Uma comitiva de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) participaram em 8 de agosto da Assembleia Extraordinária da Fecam e
de uma Audiência Pública organizada pelo Tribunal de Contas de Santa
Catarina (TCE/SC). Integram o grupo o Prefeito de Marema e Presidente da
AMAI, Adilson Barella e os Prefeito de Abelardo Luz – Wilamir Cavassini, de
Xanxerê – Avelino Menegolla e de Xaxim – Lírio Dagort que também é o 3º
vice-presidente da Fecam.
Durante a Assembleia da Fecam foi deliberado o plano de trabalho da
FECAM e definição da linhas de ação e pauta estratégica do segundo
semestre, também temas prioritários para pauta de reivindicações a ser
entregue aos candidatos ao Governo de Santa Catarina, ao Senado Federal,
Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa.
No que se refere a saúde será instituída uma Câmara Setorial composta
por gestores indicados pelas associações de municípios, o grupo irá participar,
por exemplo, de reuniões do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde
(Cosems) e da Comissão Intergestora Bipartite (CIB).
Já na audiência pública de apresentação do SIG foi constituída uma
Câmara Técnica Setorial Multidisciplinar, composta por 22 representantes,
entre prefeitos, contadores, diretores de associações, representantes das áreas
de recursos humanos, tributos, entre outros para acompanhar o
desenvolvimento do sistema.
Ao longo dos últimos dois anos o TCE/SC estuda um novo modelo
tecnológico, cuja ideia baseia-se em uma plataforma única e integrada de
gestão. A plataforma busca otimizar as atividades do Tribunal de Contas e dos
municípios eliminando as remessas de dados ao órgão fiscalizador.

31

Presidente da AMAI participa de encontro com o Presidente da CNM
O Prefeito de MArema e Presidente da AMAI, Adilson Barella participou na em
10 de outubro da Assembleia Geral da Federação Catarinense de Municípios
(Fecam). Barella juntamente com outros 20 presidentes de associações
integram o Conselho Deliberativo da Entidade. Ele destaca que um momento
importante do encontro foi a participação do Presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi.
Aroldi apresentou a pauta municipalista a ser defendida até o final deste ano. A
entidade quer fazer avançar algumas matérias de importância para o
movimento municipalista brasileiro, como é o caso da Proposta de Emenda à
Constituição - PEC que aumenta o Fundo de Participação dos Municípios em
1% e da Medida Provisória para a criação de um grupo de trabalho para fazer o
encontro de contas da previdência.
“A apreciação pelo Supremo Tribunal Federal para a distribuição mais
igualitária de Royalties e do ISS nós também queremos que seja decidido o
mais rápido possível, porque isso faz justiça tributária e vai beneficiar a grande
maioria dos municípios do país”, complementa Aroldi.
Barella ressalta que a Pauta Municipalista Nacional é do interesse de
todos os municípios. “Com a aproximação do fechamento do exercício os
temas defendidos neste momento pela CNM são fundamentais para
manutenção das contas públicas, a orientação de segurar os gastos
permanece, mas sempre existe preocupação neste período”, finaliza o
Presidente.
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Prefeito Lírio representa região da AMAI em Mobilização Municipalista

A Confederação Nacional Municípios (CNM) promove a última
Mobilização Municipalista do ano no dias 19 e 20 de novembro. Centenas de
gestores municipais e lideranças do movimento estarão reunidas em Brasília
para reforçar a pauta nos Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo.
O Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort participa do encontro representando a
região da AMAI. Lírio que também é o 3º Vice-presidente da Fecam, tem
acompanhando de perto desde o início do mandato todas as pautas de
interesse dos municípios.
Dagort explica que na segunda-feira, 19, o encontro foi com o presidente
da República, Michel Temer, que terminou com anúncios importantes - e cujas
ações terão efeitos positivos na administração local ainda neste ano e nos
próximos. Depois das homenagens, o evento teve declarações que
confirmaram as expectativas dos gestores que estiveram na sede da
Confederação Nacional de Municípios (CNM) ou que acompanharam a
transmissão on-line.
Além do novo edital para o Programa Mais Médicos (PMM), será
publicado decreto regulamentando o comitê de revisão da dívida previdenciária
municipal para o tão esperado Encontro de Contas de débitos e créditos dos
Municípios e da União.
A normativa que vai regulamentar o art. 11 da Lei 13.485/2017, referente
ao Encontro, aguardava deliberação da Presidência e era um dos dez pleitos
apresentados ao Executivo na XXI Marcha à Brasília em Defesa dos
Municípios. O Encontro de Contas representa uma luta de mais de 15 anos do
movimento e vai permitir aos Municípios conhecerem os reais débitos e
créditos junto à União.
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Presidência da AMAI nas Assembleia da Fecam
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella participou
em todas as Assembleias realizadas neste ano pela Federação Catarinense de
Municípios – FECAM.
Barella participou ativamente
municipalismo catarinense em 2018
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