Ata nº 363/2018, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) – Às quatorze horas, do dia dezesseis de julho de dois mil e dezoito, na sala de reuniões
da AMAI, no município de Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número nove de dois mil
e dezoito (009/2018), sob a Presidência do Prefeito de Marema, Senhor Adilson Barella, reuniram-se
em Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos, conforme registro no livro de presenças. O
Presidente da AMAI, saudou a todos e passou a tratar da ordem do Dia. O Presidente destacou o
trabalho realizado no período da manhã, uma palestra com os Diretores do Cultura dos Municípios,
sobre o Sistema Nacional de Cultura (SNC). Ato contínuo, convidou a consultora Roselaine Vinhas,
para que resumidamente relatasse aos Prefeitos sobre a obrigatoriedade dos municípios quanto a
estruturação do processo em âmbito local. 1) A Senhora Roselaine Vinhas, destacou que apenas dois
municípios da região ainda não assinaram o Acordo Federativo de Adesão ao referido Sistema
Nacional. Ato contínuo, mencionou as tarefas obrigatórias do município, entre elas: ter uma pessoa
responsável pela pasta da cultura; a criação do conselho; a realização de Conferências da Cultura; a
Construção do Plano de Cultura e pôr fim a criação do Fundo de Cultura. Ato contínuo, destacou que
todos os municípios da região também já possuem a Lei do Sistema Municipal de Cultura, sendo as
próximas etapas a Elaboração dos Planos, a criação de CNPJ e Fundo exclusivo, sendo uma condição
indispensável para recebimento de transferências de recursos da União para a Cultura. Por fim, se
colocou à disposição dos municípios para apresentar orçamentos no que tange a elaboração dos
Planos Municipais de Cultura (PMC). O Presidente agradeceu a Consultora pela palestra e pediu que
ela fizesse contato com os municípios para que cada um defina acerca da contratação. 2) A Secretaria
Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan apresentou a programação alusiva aos quarenta anos da AMAI e
o novo Portfólio de Projetos da Entidade, sendo: AMAI Social, Programa Capacitação do Bem, Mais
Memória na Escola, Amai Educ, Amai EAD, Cerimônia especial em comemoração à data. Ato
contínuo, a Secretária convidou a Assistente Administrativa, Diéssyca Amaro Lemos, para apresentar
a campanha de aniversário dos Municípios que passou a ser desenvolvida pela Associação. A
Senhorita Diéssyca, apresentou as ações desenvolvidas para o município de Marema, bem como, os
resultados obtidos com as campanhas e informou que a mesma linha será adota para os demais
municípios. A Secretária Executiva, destacou que o objetivo final é ampliar a divulgação dos
municípios nas redes sociais fortalecendo a história e a cultura regional. Ato contínuo, informou aos
Prefeitos que no passado os Prefeitos deliberaram acerca da criação de um memorial da Entidade, o
qual não foi dado andamento. Por fim, o Presidente da AMAI agradeceu o empenho da equipe e
colocou em apreciação o Portfólio de Projetos, o qual foi aprovado, devendo retomar a pauta o formato
e os custos da Cerimônia de aniversário. 3) O Presidente da AMA pediu aos Prefeitos que definam os
temas prioritários da região para serem debatidos com os candidatos ao governo e parlamento do
Estado de Santa Catarina, durante a campanha deste ano. A Prefeita Eliéze Comachio, destacou a
necessidade da região criar um consórcio para efetuar o serviço de Inspeção Sanitária Animal e
também de encontrar uma solução para o recolhimento dos animais mortos. O Prefeito de Abelardo

Luz, enfatizou a dificuldade dos produtores venderem a produção de mel tendo em vista a falta do
selo de inspeção. O Prefeito de Ponte Serrada mencionou a recente legislação estadual que autoriza
os estabelecimentos de pequeno porte e agroindústrias familiares registrados no Serviço de Inspeção
Municipal (SIM), a comercialização de seus produtos nos Municípios integrantes da Associação de
Municípios a que pertencem, sem registro no Serviço de Inspeção Estadual (SIE). Entretanto, a
Secretária Executiva, informou que segundo orientações da Federação Catarinense de Municípios
(Fecam) a Lei é inconstitucional e na sequência convidou o Técnico de Desenvolvimento Regional da
Fecam, Senhor Emerson Souto para tratar deste tema, bem como, os passos para adesão ao
consórcio. O Senhor Emerson, falou do trabalho que desenvolvido pelo colegiado de agricultura no
que se refere a disponibilização de assessoria e elaboração de manual para os municípios
estruturarem os serviços de inspeção, bem como os passos de adesão ao Sisbi. Ato continuo,
informou estudo realizado pelo colegiado onde indicou a adesão ao SISBI Suasa como melhor
alternativa, uma vez que equivale o SIM ao SIF, de maneira individual ou consorciada. Ato contínuo,
destacou as vantagem que abrangem a segurança alimentar e desenvolvimento econômico a partir
da equivalência. Ainda, informou que as regiões de Chapecó e Lages possuem Consórcio de Inspeção
Sisbi/Suasa. 4.) Nos assuntos Gerais o Presidente solicitou aos colegas que apurem pautas para
serem discutidas com os candidatos no próximo pleito. Os Prefeitos de imediato sugeriram a
pavimentação e melhorias nas rodovias estaduais. O Prefeito de Abelardo Luz sugeriu o pleito de uma
usina asfáltica para a região. Por fim, os Prefeitos acordaram em trazer as indicações na próxima
assembleia. O Prefeito de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios e Ponte Serrada convidaram os
Prefeitos para participarem das festividades de aniversários dos Municípios. O Prefeito Avelino
Menegolla agradeceu aos Prefeitos pela participação na Expo Femi deste ano, demonstrando força e
união da Associação. 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, 16 de julho de 2018.
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