Ata nº 361/2018, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) – Às quatorze horas, do dia dezoito de maio de dois mil e dezoito, no auditório da AMAI,
no município de Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número cinco de dois mil e dezoito
(006/2018), sob a Presidência do Prefeito de Marema, Senhor Adilson Barella, reuniram-se em
Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz, Entre Rios, Ipuaçu, Lajeado Grande,
Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão, além do Vice-Prefeito de Xanxerê e
outros convidados conforme registro no livro de presenças. Foi composta a mesa com as seguintes
autoridades: Presidente da AMAI e Prefeito de Marema, Adilson Barella; Deputado Federal, Valdir
Collatto; Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Senhor Adenilso Biasus;
Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Ideraldo Sorgatto. 1) O Presidente da AMAI, abriu
a sessão cumprimentando e agradecendo a todos pela presença. 2) O Senhor Carlos Colatto
agradeceu o espaço concedido e mencionou que esta garantido recursos para região adquirir
equipamentos para usina de asfalto. Destacou que serão destinados oito conjuntos de equipamentos
e nesta fase está sendo definido o montante de recursos que será transferido por meio dos Ministérios
da Integração Nacional e da Defesa Civil. Ato continuo, informou que havendo interesse dos Prefeitos
em receber o recurso deverá ser montado um Consórcio Regional e que os valores devem ser
disponibilizados antes do período eleitoral. Ato continuo, destacou seus esforços na área da saúde
em especial, para angariar recursos para o Hospital Regional São Paulo (HRSP). Ato continuo,
apresentou informações sobre o FunRural. Por fim, parabenizou a Associação pela nova sede e pediu
licença para se retirar, desejando a todos uma ótima reunião. 3) O Secretário de Estado do
Desenvolvimento Regional, Ideraldo Sorgatto saudou a todos e colocou a estrutura da ADR à
disposição dos Prefeitos. 4) Na sequência o Presidente convidou o Secretário de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), Secretário Adenilso Biasus para apresentar o
Portfólio de Programas e Ações estratégicas desenvolvidas pelo Estado que podem auxiliar os
municípios. Destacou a importância de investir no setor econômico, em especial neste período de
crise, enfrentado pelo Brasil. Ato contínuo, ressaltou que o agronegócio tem sofrido com a legislação
ambiental e que o Estado deverá implementar o Programa de Regularização Ambiental (PRA) são as
duas grandes novidades do novo Código Florestal o que possibilitará que muitos agricultores
viabilizem suas propriedades, sem no entanto, prejudicar o meio ambiente. Pontuou a necessidade de
investir em ações criativas para superar a crise, assim como fazem os países de primeiro mundo. Ato
contínuo destacou, os seguintes as seguintes temáticas: Dinamiza SC; Mais Empregos; Prodec;
Investe SC; Juro Zero; SC mais Energia; SC Bem mais Simples; Inovação. Finalizou dizendo que se
todos os projetos forem implantados, muitas receitas poderão vir para Santa Catarina, beneficiando
os municípios e a população e como um todo. O Presidente abriu para questionamentos onde o
Prefeito de Vargeão, Volmir Felipe mencionou a necessidade legal dos municípios construírem o
Diagnóstico Sócio Ambiental, e perguntou se há recursos na secretaria para subsidiar a demanda. O
Secretário Adenilso Biasus, sinalizou positivamente. Na sequência o Presidente da AMAI, entregou

para o Secretário um ofício contendo a demanda de recursos para elaboração do referido Diagnóstico.
5) O Assessor Jurídico da AMAI, Adriano Conti, foi convidado para contextualizar e relatar a situação
acerca do Processo movido pela Associação contra a Tab Elevadores, de Fernandópolis, São Paulo.
O Doutor Adriano, explicou que a AMAI fez uma reforma para atender a demanda por acessibilidade
do prédio e em quinze de janeiro de dois mil e dezesseis, lançou uma licitação para aquisição de um
elevador, sendo sagrada vencedora a empresa TAB Elevadores. Ato contínuo, informou que pela
forma contratual, foram efetuados seis (6) pagamentos de sete mil quinhentos e oitenta reais (R$
7.580,00) cada, porém, a empresa não executou a obra que estava prevista com término para o dia
quinze de dezembro de dois mil e dezesseis. Ato contínuo, que diante da inexecução contratual foi
ajuizada a ação de rescisão contratual (autos n. 0304030-57.2016.8.24.0080) que tramita na Comarca
de Xanxerê, SC, com a devolução dos valores pagos somados a multa. Ainda, informou que o pedido
da AMAI foi julgado procedente, diante da revelia da empresa TAB e que atualmente o processo está
em fase de cumprimento de sentença, pelo qual a Justiça expedirá o mandado para que a TAB
Elevadores efetue o pagamento, não pagando, será feita a penhora de valores e bens. 6) O
Coordenador da Comissões de Intergestores Regionais de Saúde (CIR/SC), Senhor Alan Felipe
orientou os Prefeitos quanto a consulta pela posição de espera de pacientes na fila do Sistema Único
de Saúde (SUS), em cumprimento à Lei Estadual 17.066 de 2017 e ao Decreto Estadual n. 1.118/2017
- Sistema Sisreg. Ato continuo, enfatizou que a nova regulamentação de consultas e exames de média
complexidade tem por objetivo evitar que pacientes sejam privilegiados em detrimento de outros,
devendo agora, todos estarem em uma fila única. Ainda, o Senhor Allan respondeu aos
questionamentos dos Prefeitos. Por fim, foi solicitado o agendamento de mais uma Assembleia para
tratar, do assunto, no entanto com a presença dos gestores de saúde, para definir conjuntamente o
valor de hora a ser paga para os médicos reguladores na região. 7) A Contadora da AMAI, Andreza
Gallas orientou os Prefeitos sobre a Criação de CNPJ para a Secretaria de Educação, atendendo a
orientação da Portaria Conjunta STN/ FNDE nº 02, de 15/01/2018. Ato contínuo, destacou a
importância dos Prefeitos e Controladores Internos participarem do Fórum promovido pelo Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) 8) O Coordenado do Movimento Econômico da AMAI,
Senhor Leocir Gandolfi informou que está à disposição dos municípios um relatório com informações
resumidas acerca do movimento econômico dos municípios o qual deve ser solicitado para posterior
disponibilização. 9) Nos assuntos Gerais, o prefeito de Abelardo Luz, Wilamir Cavassini, pediu que a
Associação organize um curso de Pregoeiros. A Secretária Executiva explicou que estão agendados
dois cursos para os próximos meses sendo eles de Pregoeiro e de Licitações e Contratos. 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, SC, 18 de maio de 2018.
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