Ata nº 362/2018, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) – Às quatorze horas, do dia vinte e dois de junho de dois mil e dezoito, no auditório da
AMAI, no município de Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número sete de dois mil e
dezoito (007/2018), 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; o Vice-Prefeito
de Xanxerê, os Secretários Municipais de Saúde de: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal
dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Vargeão, Xanxerê e Xaxim,
o Gerente de Saúde da Regional de Xanxerê, Uillian Cavalheiro, conforme registro no livro de
presenças. O Presidente da AMAI, saudou a todos e passou a tratar da Ordem do Dia. 1) O Presidente
fez uma breve explanação sobre os projetos que a Associação está desenvolvendo em comemoração
aos 40 anos da Entidade, destacou a formação continuada que é oferecida, onde até o primeiro
semestre já foram capacitados 1300 servidores de forma gratuita. 2) Seguindo a ordem do dia o
Presidente, Adilson Barella convidou o Coordenador da Comissão Interregional Bipartite e Secretário
de Saúde de Vargeão, Alan Felipe para explicar aos presentes o que é e como funciona o a centrar
do sistema de regulação nos municípios (Sisreg). Allan enfatizou que o Sisreg é um projeto piloto do
estado de Santa Catarina que organiza de em fila única a solicitação para exames e consultas que
são reguladas por um médico cadastrado pelo município como regulador. Ato contínuo, Allan explicou
as dificuldades que as secretarias de saúde vem enfrentando com o novo sistema, pois, tanto o médico
que faz as solicitações de exames, quando o médico que já atua 40 horas no programa Estratégia de
Saúde da Família (ESF) não podem atuar como regulador. Após a explanação, alguns Prefeitos e
Secretários se manifestaram relatando como o município está procedendo com o Sisreg, em São
Domingos foi realizada contratação do médico por meio de licitação com valor de R$ 4.000,00 (quatro
mil reais) mensais por quatro horas de trabalho semanal. Já em Lajeado Grande, foi conferida a
atribuição ao médico efetivo que já atua no município, realizando uma hora por semana de regulação.
Após discussão e pronunciamento de todos, foi deliberado que os municípios paguem um teto máximo
de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por hora aos médicos que forem contratados para efetuar
a regulação. 3) O Prefeito de Ponte Serrada, Alceu Wrubel abriu o debate sobre as demandas de
cirurgias eletivas, ressaltando a variação de preços que são trabalhos pelos prestadores dependendo
do município. A Prefeita de Ipuaçu, Clori Peroza, informou que conseguiu baixar o custo das cirurgias
por meio do credenciamento realizado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-Amosc). A
Secretária de Saúde de Passos Maia, Nilvania Bortolini, relatou que o Consórcio tem buscado
cadastrar mais profissionais e também credenciar novos hospitais para receber as cirurgias. Após a
discussão, os Prefeitos deliberar que é preciso fortalecer o consórcio e fazer uma campanha para que
mais hospitais da região manifestem o interesse no credenciamento. 4) O Prefeito de Passos Maia,
Leomar Listoni, solicitou que os municípios compartilhassem como estão procedendo com os
medicamento que não estão disponíveis na farmácia municipal. O Assessor Jurídico da AMAI, Adriano

Conti orientou que o ideal é que o município estabeleça algum programa para poder fornecer esses
medicamentos. 5) O Coordenador da CIR, Allan Felipe levantou ainda a preocupação dos municípios
com o pagamento adicional de insalubridade para as agentes comunitárias de saúde. O Assessor
Jurídico da AMAI, Adriano Conti explicou que caso essa indicação seja feita pelo médico do trabalho
é necessário que o município cumpra. 6) O Coordenador de Movimento Econômico da AMAI, Leocir
Gandolfi ressaltou aos Prefeitos a preocupação com a queda de receita e que neste momento se
realiza o trabalho para recuperação do valor adicionado onde haverá incremento em todos os
munícipios. Ato contínuo, informou sobre o programa Sisrural Web oferecido pela Federação
Catarinense de Municípios, sendo que a decisão de contratar é de cada município. Informou que
atualmente a região utiliza outros sistemas que oferecem melhores condições de trabalho aos
servidores que não é recomendada realizar a troca durante o ano em exercício. 7) A Secretária
Executiva, Ingrid Piovesan apresentou o Projeto “+ Memória na Escola”. O +Memória na Escola é um
museu itinerante dedicado a oferecer aos alunos a experiência de aprender história de maneira
interativa, por meio aulas práticas e jogos construídos especialmente para público infantil. O Projeto
pretende levar um novo olhar à comunidade, possibilitando uma viagem pelo passado, presente e
cidades do futuro, além de apresentar os trabalhos desenvolvidos pela AMAI. 8) 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, 22 de
junho de 2018.
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