Ata nº 368/2019, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) – Às dezessete horas, do dia treze de março de dois mil e dezenove, na sala de reuniões da AMAI, no
município de Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número dois de dois mil e dezenove (002/2019),
sob a Presidência da Prefeita de São Domingos, Senhora Eliéze Comachio, 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, bem como o
Vice-Prefeito de Xaxim, conforme registro no livro de presenças. A Presidente da AMAI, saudou a todos e
destacou seu desejo de que seja um ano de bastante trabalho e de muitas conquistas para fortalecer todos os
Entes municipais e melhorar a vida da comunidade, que esse é sempre o objetivo para quem está à frente do
poder público municipal. Na sequência passou a tratar da Ordem do Dia. 1) A Presidente fez um relato das
audiências e tratativas da em que participaram a Presidência, Diretoria e Câmara Técnica Saúde, no primeiro
mês de mandato, sendo: a) Reunião com o Deputado Estadual, Neodi Saretta servidores da Gerência Regional
de Saúde de Xanxerê (Gersa) em defesa pela permanência dos serviços na região para que os municípios
continuem a ter um atendimento com qualidade; b) Pleito junto ao Deputado Federal Pedro Uczai, visando
recursos financeiros na ordem de R$ 812.000,00 (oitocentos e doze mil reais) por meio de emenda parlamentar
com vistas à elaboração do Plano Regional do Turismo do Alto Irani; c) O Prefeito de Ponte Serrada e
representante Câmara de Saúde da AMAI, Alceu Wrubel (Tibe) entregou ao Secretário de Estado da Saúde,
Helton de Souza Zeferino pleito da região da AMAI pela permanência da quinta Regional de Saúde de Xanxerê
(5ª Gersa), durante a reunião da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em Florianópolis; d) Reunião de
Diretoria da AMAI; e) Encaminhamento de solicitação de audiência com o Governador; Participação do Prefeito
de Ouro Verde e segundo Vice-presidente da AMAI, Amélio Remor Junior, no Lançamento da Expo Soja; f)
Reunião com o Secretário de estado Adjunto de Infraestrutura do Governo do Estado de Santa Catarina para
entregar o Pleito de melhoria na infraestrutura das vias de acesso aos municípios, bem como, de revitalizações,
pavimentações e readequações em Rodovias Estaduais; g) Lançamento da Campanha Publicitária de
valorização do Mês da Mulher, um programa do Portfólio de Projetos do AMAI SOCIAL; h) Participação da
Presidente da AMAI, na reunião do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina (CISAmosc), juntamente com o Prefeito de Marema, Adilson Barella que é Vice-presidente do Consórcio, o Prefeito
de Abelardo Luz, Wilamir Cavassini e de Ponte Serrada, Alceu Wrubel, representante da Câmara Técnica da
Saúde. 2) O Prefeito de Ponte Serrada, Alceu Wrubel, relatou as tratativas da Reunião da Comissão de
Intergestores Bipartite (CIB/Saúde) e ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos municípios da área da saúde
e expôs seu desejo de que as Gerências de Saúde sejam mantidas pelo Governo de Santa Catarina no formato
atual. A Prefeita Clori Peroza pediu que o pleito junto à secretaria de infraestrutura fosse complementado no
sentido de contemplar as estradas vicinais não pavimentadas, onde fosse buscado um convênio na ordem de
cem mil reais por município com vistas ao custeio da manutenção das máquinas utilizadas nesses reparos.
Colocado em apreciação, o Pleito foi aprovado para encaminhamento ao Senhor Governador e pastas
adjacentes. 3) A Contadora da AMAI, Senhora Andreza Gallas, apresentou a Resolução número Um de dois
mil e dezenove (Nº 01/2019), referente ao Parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas de primeiro
de janeiro a trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito (31/12/2018). Ato contínuo, informou que o saldo
bancário em trinta e um de dezembro de dois mil e dezessete (31/12/2017) era de treze mil setecentos e trinta
e dois reais e oitenta e seis centavos (R$ 13.732,86) e que a receita efetivamente arrecadada no período foi

contabilizada da seguinte forma: a) Arrecadação com contribuição dos Municípios: Um milhão, trezentos e
quarenta e mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos (R$ 1.341.161,86); b) Aplicações
Financeiras: Dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dezoito centavos (R$ 2.944,18); c) Outras
Receitas: Doze mil, duzentos e trinta e oito reais (R$ 12.238,00), totalizando um ingresso de receitas na ordem
de Um milhão trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos (R$
1.356.344,28). Ato contínuo, destacou as despesas as quais foram classificadas em: a) Vencimentos e
Vantagens Fixas Pessoal Civil setecentos e setenta mil e vinte e dois reais e noventa e sete centavos (R$
770.022,97); b) Obrigações Patronais: trezentos e quarenta e três mil e vinte seis reais e vinte e quatro centavos
(R$ 343.026,24); c) Material de Consumo: vinte mil, setecentos e doze reais e cinquenta e dois centavos (R$
20.712,52); d) Serviço Terceiros Pessoa Física: Nove mil e novecentos reais e cinquenta e sete centavos (R$
9.900,57); e) Serviço Terceiros Pessoa Jurídica: Cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e noventa e um reais
e doze centavos (R$ 152.691,12); f) Equipamento e Material Permanente: quarenta e dois mil, trezentos e
cinquenta sete reais e trinta centavos (R$ 42.357,30). Na sequência a Contadora informou que o saldo bancário
em trinta e um de dezembro de dois mil e dezoito (31/12/2018) era de Trinta e um mil, trezentos e sessenta e
seis reais e quarenta e dois centavos (R$ 31.366,42). A prestação de contas da AMAI referente ao exercício
de dois mil e dezoito (2018) juntamente com o parecer do conselho fiscal foram colocados em
apreciação, sendo aprovados por unanimidade, sem ressalvas. 4) A Secretária Executiva da AMAI, Ingrid
Aline Piovesan, prestou contas dos recursos de patrocínios recebidos para a realização da festa de quarenta
anos da AMAI, informando receitas e despesas, sendo as mesmas aprovadas. 5) O Prefeito de Passos Maia,
Leomar Roberto Listoni, apresentou demanda referente ao Transporte escolar, indicando a necessidade de
aumentos do repasse do estado para custeio dos seus alunos. A Secretária Executiva da AMAI, informou sobre
as tratativas da Federação Catarinense de Municípios (Fecam) junto ao Governo do Estado de Santa Catarina.
Por fim, levantou-se a necessidade de quantificar as perdas dos municípios. 6) A Presidente do Colegiado de
Educação e Secretária Municipal de Faxinal dos Guedes, pontuou argumentos para permanência da Gerência
de Educação na região da AMAI e solicitou aos Prefeitos que formulassem a demanda junto ao Governador.
Colocado em apreciação, foi aprovado por unanimidade o encaminhamento do Pleito. 7) Foi apresentada
solução para descarte de resíduos e equipamentos elétricos e eletrônicos - Case recicla Xaxim. 8) O Diretor da
Aris, Senhor Adir Faccio, apresentou alternativas para cumprimento da aplicabilidade da Portaria dois mil
novecentos e catorze (nº 2.914), de doze de dezembro de dois mil e onze (12/12/2011), a qual dispõe sobre os
procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de
potabilidade. Ato continuo, destacou que o Município de Ipuaçu possuí um Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) junto ao Ministério Público Estadual de Santa Catarina tendo em vista que algumas amostras de água
não atendem aos padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Ato contínuo, destacou que
cabe à Secretaria Municipal de Saúde inspecionar o controle da qualidade da água produzida e distribuída
coletiva ou individualmente. 9) Assuntos Gerais: A Presidente da AMAI, juntamente com o Prefeito de Vargeão,
Volmir Felipe indicaram Pleito pela permanência do Sargento Bombeiro, Luciano Peri à frente da Coordenação
Regional da Defesa Civil. Colocado em apreciação, o Pleito foi aprovado, cabendo a Presidente da AMAI dar
os devidos encaminhamentos. O Prefeito de Abelardo Luz, solicitou que a próxima Assembleia da AMAI seja
realizada na Expo Soja, sendo a indicação aprovada. O Prefeito de Faxinal dos Guedes, Gilberto Lazzari pediu
celeridade quanto ao debate para criação do Consórcio Multifinalitário da Associação, em especial, para Usina

de Asfalto. 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, 13
de março de 2019.
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