Ata nº 365/2018, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) – Às dezesseis horas, do dia quatro de setembro de dois mil e dezoito, no auditório da AMAI,
no município de Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número doze de dois mil e dezoito
(012/2018), sob a Presidência do Prefeito de Marema, Senhor Adilson Barella, reuniram-se em
Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos e convidados conforme registro no livro de presenças. O
Presidente da AMAI, saudou a todos e passou a tratar da Ordem do Dia. 1) O Presidente convidou o
diretor da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), Adir Faccio que fez o
Lançamento da Campanha “Descarte Correto do Lixo”. O objetivo da campanha é a promoção de
ações pertinentes ao saneamento básico que contribuam para o correto descarte dos resíduos sólidos
e cuidados com o meio ambiente. A campanha busca conscientizar a população para reduzir a
geração de resíduos, por meio do consumo sustentável e de um conjunto de instrumentos que
propiciam o aumento da reciclagem e a reutilização dos resíduos sólidos. 2) O Prefeito de Luzerna e
Presidente do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal (CIGA), Moisés Diersmann,
apresentou aos Prefeitas o projeto Educação para o Mundo do Trabalho que acontece no contraturno
para os alunos a partir do 6º ano que 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 é referência em Santa Catarina. Ato contínuo, o Presidente da AMAI, Adilson Barella comentou
que é preciso incentivar os nossos jovens a permanecerem 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.3) A equipe do SESI e Senai
de Xanxerê presentes à reunião deixaram a equipe à disposição para visitar os municípios e esclarecer
mais detalhes sobre como firmar as parcerias para execução do Projeto Educação para o Mundo do
Trabalho. 4) A Assistente Social da Gerência Regional de Saúde, Carla Tello socializou com os
Prefeitos o documento de desistência da região de Saúde de Xanxerê que abrange municípios da
AMAI e da AMnoroeste quanto à implantação dos serviços Rede de Atenção Psicossocial os quais já
foram discutidos com os Gestores de Saúde. 5) A Assessora Contábil da AMAI, Andreza Gallas
explanou aos Prefeitos sobre documento organizado pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM) que apresenta o potencial que cada município possui de arrecadação por meio do Fundo de
Infância e Adolescência (FIA), mas que poucos municípios estão com a documentação do Fundo em
dia o que impede a captação de recursos. Ato contínuo, a assessora reforçou a importância de uma
campanha junto à população e empresas para que façam a doação por meio do imposto de renda. 6)
A Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan repassou o resultado da reunião realizada com a
Cebrasa que realiza a coleta de animais mortos nos municípios, informando que por enquanto eles
manterão apenas atendimentos aos contratos já licitados. 7) Ato Contínuo, a Secretária apresentou
o projeto de atividades em comemoração aos 40 anos da AMAI, sendo o primeiro ato no dia quatro de

outubro a realização de uma assembleia que foi rejeitado pelos Prefeitos em virtude da proximidade
com o pleito eleitoral, já a cerimônia dos 40 anos acontecerá no dia 31 de outubro de 2018. Também
a promoção de um jogo beneficente em parceria com a equipe de veteranos da Chapecoense e
Prefeitura de Xanxerê. A Secretária ainda relatou sobre a importância da atividade turística em Santa
Catarina e do potencial de desenvolvimento que a região da AMAI possui nesta área, sendo que
recentemente a Fecam relançou os portais municipais de turismo e a sugestão é que a AMAI contrate
um estagiário para atualizar as informações o que foi aprovado pelos Prefeitos. Ingrid solicitou que os
municípios disponibilizem imagens de drones para elaboração de um vídeo sobre o turismo regional
e também o calendário de eventos para que a AMAI organize um calendário regional de eventos. 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, 4 de setembro de 2018.
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