Ata nº 376/2019, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
dezesseis horas, do dia dezesseis de dezembro de dois mil e dezenove, na sede AMAI, no município de Xanxerê/SC,
atendendo ao Edital de Convocação número onze de dois mil e dezenove (11/2019), sob a Presidência da Prefeita de
São Domingos, Senhora Eliéze Comachio, reuniram-se em Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz,
Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão e
Xanxerê, conforme registro no livro de presenças. A Presidente abriu a Sessão cumprimentando a todos e passou a tratar
da Ordem do Dia. 1) O Coordenador do Colegiado Intergetores Regional (CIR), Agostinho Luzzi, juntamente com a
Secretária de Saúde de Xanxerê, a Senhora Irene Goralski e demais membros do colegiados subscritos na lista de
presença, relataram a situação em que se encontra a unidade de terapia renal de Xanxerê, único serviço credenciado pelo
SUS na região na terapia renal substitutiva. Os técnicos informaram que de modo geral as clínicas renais estão passando
por uma crise por falta de reajuste nos valores repassados pelo SUS e que não há previsão de aumento por parte do
Ministério da Saúde ou mesmo pela Secretaria de Estado da Saúde. Ato contínuo, destacaram que o repasse da sessão
de diálise (cálculo de janeiro de 2017 – último reajuste do SUS) é de R$ 194,16 (centro e noventa e quatro reais e dezesseis
centavos) frente a despesa que atualmente é R$ 256,98 (duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos).
Ainda, a Senhora Irene, apresentou um ofício onde o proprietário da clínica notificou a prefeitura de Xanxerê e o ministério
público sobre a possibilidade de descontinuidade dos serviços em 31/12/2019 (trinta e um de dezembro de dois mil e
dezenove), devido ao baixo repasse e atrasos constantes por parte do governo. Ato contínuo, considerando possibilidade
de complementação orçamentária por parte do estado e municípios, a CIR solicitou aos prefeitos o complemento de R$
60,00 (sessenta) por sessão, que acarretará o valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) por paciente mês, em
média, a fim de que a unidade possa prosseguir com suas atividades. Referente ao assunto quando colocado em votação,
ficou acordado que os municípios fariam o repasse por um período de sessenta dias e, concomitante ao processo, o
Prefeito de Xanxerê e a Secretária de Saúde de Xanxerê, juntamente com a Executiva da AMAI, fariam reuniões com a
Promotoria de Xanxerê e com a clínica renal para buscarem uma solução a longo prazo. Ainda solicitou-se o agendamento
de audiências com o governo do estado no início do próximo ano e a emissão de documento com orientações a respeito
da forma de contratação da clínica. 2) O Diretor da Fecam, Senhor Rui Braun socializou por meio de web conferência as
últimas tratativas acerca do futuro da Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM). Ato contínuo, relatou que no mês de
junho estabeleceu-se a necessidade de mudar a forma de gestão da Egem, de modo que se crie uma modalidade
sustentável. Destacou as tratativas da última assembleia de prefeitos da Fecam e informou que estimativa de dívida da
Escola é de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) quando somadas as despesas remanescentes de 2019, mais uma
projeção até fevereiro de 2020. O Diretor disse que a Fecam não irá pagar as dívidas da Escola e da mesma forma não
permitirá que as Associações arquem com o ônus. Ato contínuo, informou que a decisão da Assembleia é de que a Fecam
deve assumir o controle da escola para que se crie uma nova perspectiva de gestão e para isso, solicitou que as
Associações não se desliguem da escola até o dia trinta de janeiro de 2020. Ato contínuo, comunicou que do valor de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) referente a venda da sala para Fecam, já foi antecipado em R$ 200.0000,00 (duzentos
mil reais) para que a Escola saldasse dívidas com fornecedores e colaboradores. Por fim, ressaltou que se a Fecam não
assumir os rumos da escola encaminhará uma recomendação para extinção da mesma. Referente ao assunto os Prefeitos
decidiram aguardar até o final do mês de janeiro para encaminhar o ofício de desligamento da AMAI junto a Egem.3) A
Deputada Estadual Marlene Fengler iniciou sua fala relatando a satisfação por representar as mulheres, bem como, o
Oeste de Santa Catarina. Ato contínuo, trouxe informações a respeito dos temas: manutenção de rodovias; carcaças de
animais mortos, defensivos agrícolas; extinção dos municípios com menos de 10 mil habitantes; emendas de bancada. A
Deputada ouviu o pronunciamento dos prefeitos sobre os temas e recebeu um ofício da Presidente da AMAI, solicitando
apoio nas tratativas com governo do estado no que se refere a clínica renal. Por fim, a Deputada parabenizou a assessoria
técnica da AMAI dizendo que a Associação é referência nos gabinetes em Brasília em termos de qualidade nos projetos.4)
A Secretária Executiva da AMAI apresentou aos Prefeitos duas propostas de espaço para os municípios na Expofemi,
sendo uma em ambiente interno e outra externa. Colocada em discussão os prefeitos avaliaram ser melhor a utilização do
espaço no pavilhão 1. Ato contínuo, a secretária informou que Acix disponibilizará 94m² (noventa e quatro metros

quadrados) a um custo de R$ 167,00 (cento e sessenta e sete reais), totalizando R$ 15.698,00 (quinze mil, seiscentos e
noventa e oito reais), que rateados entre 13 (treze) municípios custaria R$ 1.207,00 (mil duzentos e sete reais) cada. Ato
contínuo, a secretária informou que não estão contemplados no valor os custos com a montagem do local. Colocado em
votação, todos os municípios decidiram participar da Expofemi 2020 e solicitaram orçamento e projeto de montagem. 5) A
presidente da AMAI comunicou que o Governo do Estado de Santa Catarina solicitou que a AMAI indicasse três
prioridades da região para investimentos em infraestrutura. Colocado em votação foram aprovadas as seguintes
prioridades: a) Convênio na ordem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por município, para manutenção das
rodovias estaduais não pavimentadas; b) Pavimentação do acesso a Rodovia SC 479, trecho compreendido entre os
municípios de Ipuaçu a Abelardo Luz (12 km); c) Pavimentação asfáltica do trecho que compreende a Rodovia Rovilho
Bortoluzzi até a SC 480, que dá acesso ao Hospital Veterinário da Unoesc Xanxerê, bem como, ao Lar do Idoso e Colégio
agrícola do município. 6) A Presidente consultou nomes para serem indicados para chapas da Fecam, Aris e Cis-Amosc.
Após discussão, foram indicados os Prefeitos de Xaxim, Lírio Dagort, para chapa da Fecam; o Prefeito de Abelardo Luz,
Wilamir Cavassini, para chapa da Aris; o Prefeito Amélio Remor Júnior, para chapa do Cis-Amosc. 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, 16 de dezembro de 2019.
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