Ata nº 359/2018, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
quatorze horas, do dia vinte e três de janeiro de dois mil e dezoito, na sala de reunião da AMAI, no município de
Xanxerê/SC atendendo ao Edital de Convocação número três de dois mil e dezoito (003/2018), reuniram-se em
Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Ouro Verde,
Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão e Xaxim, além dos Vice-Prefeitos de Lajeado Grande, Xanxerê e convidados,
conforme registro no livro de presenças. A Sessão iniciou sob a Presidência do Prefeito de Xaxim, Senhor Lírio Dagort,
que destacou a grata satisfação por ter presidido a Associação por um (1) ano, agradeceu aos colegas pela
oportunidade e confiança depositada. Ato continuo, agradeceu ainda os colaboradores da Associação pelo empenho
e dedicação durante o ano. Ato contínuo, desejou êxito ao mandato ao Senhor Adilson Barella, eleito Presidente da
Associação para o ano de dois mil e dezoito (2018). Na sequência, a Diretoria Executiva e Conselho Fiscal com
mandato em dois mil e dezenove (2019) foram convidados a assinarem o livro de posse da AMAI. 1) O Presidente da
AMAI e Prefeito de Marema, Adilson Barella passou a conduzir a Sessão iniciando sua fala com agradecimento aos
colegas Prefeitos pela oportunidade de ter sido eleito, bem como, destacou as responsabilidades que o cargo traz. Ato
contínuo, comprometeu-se em dar o melhor si para atingir o objetivo maior da Associação que é fortalecer os municípios
e para dar sequência aos trabalhos que a Entidade já vem desenvolvendo. 1) A Diretora Executiva do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina (Cis Amosc), Geisa de Oliveira esclareceu questões relacionadas
ao processo movido contra o município de Chapecó e que envolveu o Consórcio. Ato contínuo destacou que ela, e o
Senhor Paulo Utzig, Diretor do Consórcio na época em que foi movida a ação, foram inocentados do processo.
Salientou que o Senhor Paulo Utizig pediu exoneração do consórcio. Ato contínuo, explanou sobre a reestruturação do
Consórcio, partindo do princípio da abertura de concurso pública para contratação de pessoas e locação de espaço
para o Cis-Amosc. Ainda, informou sobre o processo de substituição de documentos dentre outras orientações técnicas
do Consórcio. 2) O Major Walter Parizotto, da 14º BBM (décimo quarto Batalhão de Bombeiros) de Xanxerê apresentou
informações acerca da Lei Federal número treze mil, quatrocentos e vinte e cinco de dois mil e dezessete (nº
13.425/2017) Lei Kiss, que passou a vigorar desde setembro do ano passado, e trouxe medidas gerais sobre o combate
a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião público. Ato contínuo, informou acerca
das responsabilidades dos Prefeitos e destacou que todos os municípios da AMAI possuem convênio com o corpo de
bombeiros militar. 3) A Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan e o Assessor Jurídico da AMAI, Adriano Conti
apresentaram os orçamentos de empresas para contratação de equipamentos e decoração do espaço dos municípios
na Femi deste ano, sendo que o menor valor apresentado foi através da Mega Produtora e Eventos. Ato contínuo,
deliberou-se que cada município contrataria a montagem do seu stand. 4) O Presidente da AMAI, Adilson Barella
apresentou proposição sobre aquisição de dois Veículos para Associação. Ato continuo, destacou a necessidade a
necessidade de aporte financeiro dos municípios tendo em vista que os recursos repassados para Associação são
basicamente para custeio de folha e manutenção, não restando superávit para aquisição de bens. Ato contínuo,
ressaltou o custo médio apurado para aquisição de veículo popular novo é de R$ 44.075,00 (quarenta e quatro mil e
setenta e cinco reais), sendo de necessário um aporte de R$ 3.148,00 (Três mil e quarenta e oito reais) por município.
Colocado em apreciação o assunto ficou para ser decidido nas próximas sessões. 5) O Senhor Leocir Gandolfi,
apresentou informações referente ao Movimento Econômico e previsão do índice de cada município para dois mil e
dezoito (2018). 6) O Presidente da AMAI, Adilson Barella, destacou que a partir de primeiro de janeiro deste ano, foi
instituída a taxa de fiscalização de transportes (TFT) impactando diretamente nas finanças dos municípios. Na
sequência convidou a Secretaria Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan e o Assessor Jurídico da AMAI, Adriano Conti
para explanarem sobre o assunto. Referente ao assunto, os prefeitos deliberaram o encaminhamento de ofício para a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) monitorar o assunto, uma vez que possuí uma assessoria de trânsito.
7) O Assessor Jurídico da AMAI, orientou os Prefeitos acerca do Piso do Magistério 2018 e Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza incidentes sobre os serviços das Serventias Extrajudiciais (Cartórios) e pagamento de férias dos
Agentes Comunitários de Saúde. Assuntos Gerais: Na palavra livre os Prefeitos retomaram o assunto Piso do
Magistério e o Senhor Alceu Wrube mencionou os impactos na folha tendo em vista as verbas acessórias garantidas
pelos Planos de cargos e salários de cada município. O Prefeito Lirio Dagort, sugeriu reunião entre Prefeitos e Gestores

de Educação para tratar da unificação de todos os Planos de Cargos e salários da região da AMAI. 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, 23 de janeiro de 2018
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