Ata nº 367/2018, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) – Às dezesseis horas, do dia dezenove de dezembro dois mil e dezoito, na sala de
reuniões da AMAI, no município de Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número
dezesseis de dois mil e dezoito (016/2018), 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, Ponte
Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim, conforme registro no livro de presenças. O
Presidente da AMAI, saudou a todos e passou a tratar da Ordem do Dia. 1) A Arquiteta da AMAI,
Senhora Laureane Testa Amoedo apresentou os números da produção do setor referente ao último
trimestre e destacou o atendimento aos catorze municípios no período. Ato contínuo, apresentou a
metodologia para mensuração do valor dos projetos que servirá como referencial para computar a
produção do Setor. Ato contínuo, colocada em apreciação a mesma foi aprovada sem ressalvas. A
Senhora Ingrid, apresentou ainda, os custos do setor frente a produção para que os(as) Prefeitos(as)
pudessem ter uma posição acerca da viabilidade do serviço. Ato contínuo, colocado em apreciação,
foi votado por unanimidade a permanência. Por fim, o Presidente Adilson Barella colocou em
apreciação a contratação de um engenheiro, com carga horária de quarenta horas semanais, sendo
a mesma aprovada por unanimidade. 2) O Presidente da AMAI, Senhor Adilson Barella apresentou
para apreciação o relatório de atividades referente ao exercício de dois mil e dezoito. Ato Contínuo,
apresentou alguns destaques como o crescimento da representatividade política da AMAI marcando
presença em diversos eventos do movimento municipalista em encontros estaduais e nacionais, bem
como a participação durante a ExpoFemi. Ato continuo, ressaltou o sucesso dos programas lançados
durante o ano, sendo: O que te encanta, Capacitação do Bem, Mais Memória na Escola, AMAI Educ,
AMAI EaD e o projeto de fortalecimento do Turismo Regional. Ato contínuo, destacou que a Secretária
Executiva, foi a mentora intelectual dos novos projetos apresentados os quais foram criados como
forma de fortalecimento da Entidade em prol dos seus quarenta anos. Ato Contínuo, apresentou o
programa de capacitações da AMAI, totalizando setenta e dois (72) eventos realizados, onde dois mil
seiscentos e trinta (2630) servidores foram capacitados. Ainda, informou que foi gerada uma economia
de quatrocentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais (R$ 474.500,00) por meio da realização dos
cursos gratuitos. Por fim, o Presidente relatou a produtividade de cada setor. 3) A Contadora da AMAI,
Andreza Gallas repassou a Assembleia o Balanço Geral das contas da associação até o dia trinta (30)
de novembro de dois mil e dezenove (2019), sendo que o total da receita arrecada foi de um milhão,
duzentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos (R$
1.245.881.59) e a despesa na ordem de um milhão, cento e quarenta e oito mil, quatrocentos e
sessenta e oito reais e dezessete centavos (R$ 1.148.468,17), ficando um saldo bancário de cento e
onze mil, cento e quarenta e seis reais e vinte oito centavos (R$ 111.146, 28). Ato contínuo, a Senhora
Andreza explicou que foram gastos cento e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta reais e nove
centavos (R$ 165.240,09) com as rescisões contratuais de quatro colaboradores e que o valor em

conta em trinta de novembro (30/11) ainda estava incluso os quarenta e um mil e quinhentos reais (R$
41.500,00) que foram destinados à compra do carro novo para o departamento de topografia. 4) A
Contadora da AMAI, Senhora Andreza Gallas, apresentou o Planejamento da AMAI para o ano de
2019 ponderando: a) Aumento das contribuições dos Municípios pelo INPC, projetado em três inteiros
e cinquenta e seis centésimos por cento (3,56%); b) Manutenção das atividades de prestação de
serviços e auxílios aos municípios; c) Reajuste dos servidores pelo INPC; d) Reserva de contingência
no valor mensal de cinco mil reais (R$ 5.000,00) para eventuais despesas extraordinários; e) Ajuste
nas despesas administrativas, baseada nas despesas realizadas até novembro do ano de dois mil e
dezoito e projetadas com acréscimo de três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento (3,56%);
f) Ampliação em investimentos que atendam portfólio de projetos e planejamento administrativo. Ato
contínuo, a Senhora Andreza Gallas, informou que a receita prevista será de Um milhão, trezentos e
setenta e um mil, quarenta e três reais e vinte e sete centavos (R$ 1.371.043,27) e a despesa prevista
será de Um milhão, trezentos e onze mil, quarenta e três reais e vinte e sete centavos (R$
1.311.043,27). O Presidente da AMAI, Adilson Barella, colocou o Planejamento Financeiro da AMAI,
competência dois mil e dezenove em apreciação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. 5) A
Contadora da AMAI, Andreza Gallas, apresentou a prospecção de reajuste da mensalidade da AMAI
na ordem de três inteiros e cinquenta e seis centésimos por cento (3,56%) baseado em projeções do
Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC). 6) O Presidente da AMAI, em cumprimento ao
Estatuto Social da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), em seu artigo quinze (15), conduziu
o processo de eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AMAI. Ato contínuo, apresentou a
Chapa composta por: Presidente - SENHORA ELIÉZE COMACHIO, brasileira, solteira, Prefeita
Municipal de São Domingos, natural de São Domingos, SC, portadora da Cédula de Identidade Nº
2.874.243, SSP/SC, inscrito no CPF sob o Nº 824.323.259.15, residente e domiciliado na Rua Santa
Maria, 530, Bairro Nossa Senhora de Aparecida, São Domingos, SC, 8983500; 1º Vice-Presidente SENHOR JURANDI DELL OSBEL, brasileiro, casado, natural de Ponte Serrada, Santa Catarina,
portador da Cédula de Identidade nº 763.489, SSP/SC, expedida em data de 26/06/2006, inscrito no
CPF sob o Nº 065.875.939.68, residente e domiciliado na Rua Dimas dos Santos, s/n, Centro, Entre
Rios, santa Catarina, 89862000;

2º Vice-presidente - SENHOR AMÉLIO REMOR JÚNIOR,

brasileiro, casado, natural de Xanxerê, portador da cédula de identidade Nº 3.670.160, SSP/SC, em
data 10/11/2016, inscrito no CPF sob o Nº 043.920.479-89, residente e domiciliado na Rua Iraci Dos
Santos, 533, Centro, Ouro Verde, SC, CEP 89834000; Os Membros Efetivos do Conselho Fiscal:
O Senhor Rafael Calza, brasileiro, casado, natural de Xanxerê, portador da Cédula de Identidade Nº
4.165.040 SSP/SC, em data de 227/05/2010, inscrito no CPF sob o Nº 052.915.469-21, residente e
domiciliado na Linha Passo Ferraz, s/n, interior, Bom Jesus, CEP 89824000; o Senhor Gilberto
Lazzari, brasileiro, casado, natural de Faxinal dos Guedes, portador da cédula de identidade Nº
695.640-8, SSP/SC, em data de 18/11/1999, inscrito no CPF sob o número 251.194.519-34, Linha
São José das Tabuas, S/N, Interior, Faxinal dos Guedes – SC, CEP 89694000; o Senhor Volmir

Fellipe, Prefeito de Vargeão, brasileiro, casado, natural de Xanxerê, portador da cédula de identidade
Nº 1.510.083-3, SSP/SC, em data de 22/08/2002, inscrito no CPF sob o número 550.948.139-00,
residente e domiciliado na Rua Sete de Setembro, número 647, centro de Vargeão, 898690-000.
Membros Suplentes do Conselho Fiscal: o Senhor Adilson Barella, brasileiro, casado, Prefeito
Municipal de Marema, natural de Águas de Chapecó, Santa Catarina, portador da Cédula de
Identidade nº 2431.664, SSP/SC, expedida em data de 23/03/1993, inscrito no CPF sob o Nº
773.907.339-34, residente e domiciliado na Rua Diácono Duz Nº 182, centro, Marema, Santa Catarina,
89860000; o Senhor Leomar Roberto Listoni, Prefeito de Passos Maia; o Senhor Lírio Dagort,
brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Xaxim, natural de Severiano de Almeida, RS, portador da
Cédula de Identidade nº 561.464, SSP/SC, em data de 15/05/2012, inscrito no CPF sob o Nº
194.872.669-68, residente e domiciliado na Rua Rio Grande, Nº 800, Apto 201, Condomínio Itália,
Centro, Xaxim, SC, 89825000; Sendo assim, a nominata da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal foi
lida em Assembleia e aprovada por maioria absoluta, sem ressalvas, pelos prefeitos presentes, em
convocação única. O mandato da diretoria eleita iniciará em oito de fevereiro de dois mil e dezenove
(08/02/2019) e encerará em quinze de janeiro de dois mil e vinte (15/01/2020). 7) Os Prefeitos também
deliberaram pela indicação do Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort para representar a AMAI na composição
da chapa da nova diretoria da Fecam. Nos assuntos gerais o Presidente também agradeceu o apoio
dos colegas Prefeitos. O Senhor Adilson Barella reforçou mais uma vez a missão e a responsabilidade
de presidir a Associação no ano em que a Entidade completou quarenta (40) anos, ressaltando o seu
compromisso e empenho com muito trabalho. Ainda, destacou que a AMAI vive um momento de
inovação e alta qualidade nos serviços, com o olhar voltado para o futuro. Por fim, agradeceu e elogiou
o trabalho desenvolvido pela equipe técnica. A Presidente eleita Eliéze Comachio agradeceu o apoio
de todos os colegas e frisou a honra em se tornar a primeira mulher Presidente da AMAI, disse ainda
que será um grande desafio mas que a Associação manterá o compromisso em lutar pelas demandas
regionais. 8) A Presidente da AMAI, Eliéze Comachio, 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, 19 de dezembro de 2018.
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