Ata nº 373/2019, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
catorze horas, de vinte e oito de agosto de dois mil e dezenove, na sede AMAI, no município de Xanxerê/SC, atendendo
ao Edital de Convocação número sete de dois mil e dezenove (007/2019), 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, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão, Xaxim e a Controle
Interno de Xanxerê, representando o município, conforme registro no livro de presenças. Na sequência passou a tratar da
Ordem do Dia. A Presidente abriu a Sessão cumprimentando a todos e passou a tratar da Ordem do Dia. 1) A Presidente
anunciou que a AMAI terá um grande destaque no Congresso de Prefeitos, que acontecerá de 24 a 26 de setembro, em
São José, participando dos seguintes painéis: Painel - Acessibilidade: a norma e a sensibilização para implementação das
medidas, com a Arquiteta: Laureane Testa Amoedo; Turismo e Business Intelligence: a experiência da AMAI na utilização
dos Portais de Turismo da FECAM, com Presidente da AMAI, Eliéze Comachio e o lançamento do Portal AMAIEduc. Ato
contínuo, enfatizou a importância de todos estarem presentes e que a AMAI colocará à disposição dos municípios um
ônibus para levar os participantes até Florianópolis. 2) A Senhora Eliéze, comentou ainda que entrega dos Planos de
Cultura dos Municípios da AMAI será feita em evento a ser realizado no centro de eventos de São Domingos, no dia 30/08,
às 8h30min. Destacou a importância de todos os Prefeitos se fazerem presentes na entrega. 3) Ato contínuo, convidou a
todos para o Ato de entrega dos Portais de Turismo dos Municípios da AMAI, no dia 18/09, às 8h30min, na sede da
Entidade. 4) A Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan, fez uma explanação acerca do Projeto Teia (Tecnologia
Empreendedorismo e Inovação pela ACIX) e pediu permissão para a Associação participar da iniciativa. Ato contínuo,
explicou que será necessário assinar o Protocolo de intenções. Colocado em apreciação, foi aprovada a inclusão da AMAI
no Projeto. 5) A secretária executiva da AMAI, Ingrid Piovesan apresentou a proposta de criação do novo projeto social da
AMAI, o Programa “Vire a Página”. Ato contínuo, explicou que o mesmo tem como objetivo a arrecadação de livros,
atendendo a demanda solicitada pelo presídio regional, bem como de bibliotecas municipais. Colocado em apreciação, o
Projeto foi aprovado. 6) O Coordenador de Topografia da AMAI, Alcemir Rama, o Engenheiro Florestal Maicon Polese e
a Consultora de regularização Fundiária, Karen Bissani foram convidados para apresentar critérios para atendimento dos
municípios quanto ao Projeto AMAI Regulariza já que não será possível atender todos na primeira etapa. Ato contínuo,
destacaram que o objetivo principal é dar suporte técnico aos 14 municípios pertencentes a AMAI, oferecendo condições
para o desenvolvimento de projetos de regularização fundiária, observados os requisitos enumerados na Lei da REURB
(Lei Federal nº 13. 465/2017). Ato continuo, a equipe elencou os requisitos, sendo: Tratar-se de área de propriedade do
Município, excluídas as áreas não passíveis de regularização, assim definidas através de análise técnica prévia; Tratar-se
de área definida pelo Município como Área de Interesse Social (REURB-S); Tratar-se de área que não tenha sido objeto
de projeto de regularização fundiária anterior; Tratar-se de área onde o Município tenha a disponibilidade de recursos
financeiros para investir na infraestrutura do loteamento; Tratar-se de área pertencente ao Município inserida em uma das
cinco Comarcas atendidas pela AMAI, sendo escolhida apenas uma área por Comarca. Por fim, desatacam que os demais
casos, que não se enquadram nestes requisitos, o projeto AMAI REGULARIZA disponibilizará consultoria técnica
especializada, uma vez por semana na sede da Associação, para esclarecimento de dúvidas dos técnicos dos municípios.
Colocado em apreciação os critérios apresentados, foram aprovados pelos Prefeitos, sem ressalvas. 7) A colaboradora da
AMAI Fernanda Bertotto, apresentou as Principais demandas que estão chegando nos Municípios em função da
implantação do Meu INSS e informou sobre ofício encaminhado para outras instâncias pedindo providências. 8) Ato
contínuo, a colaboradora informou sobre a necessidade de os municípios elaborarem os Planos de Mobilidade Urbana
(PLANMob), instrumento de efetivação da Lei nº 12.587, de janeiro de 2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana –
PNMU), até abril de 2019. Ato continuo, alertou que os município ficarão impedidos de acessar recursos orçamentários
federais destinados à mobilidade urbana caso não atendam esta exigência legal. 9) A Presidente da AMAI apresentou
informações acerca do andamento do Projeto Recuperar, dizendo que o Cim-Catarina já cadastrou o plano de trabalho no
Sigef e assim que aprovarem será editado o convênio. Ato continuo, que o Edital de Licitação foi lançado com o objeto:
Serviços de Supervisão e subsídios a fiscalização e que abertura das propostas ocorrerá no 28/08. 9) A Senhora Eliéze,
perguntou aos Prefeitos sobre a necessidade de discutir o aumento de alíquotas do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) e corte de incentivos fiscais realizado pelo governo do Estado. Sendo que não houveram

indicações, foi dada sequência na ordem do dia. 10) Participaram ainda da reunião o Prefeito de Paial e Presidente do
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina (CIS-AMOSC), Névio Antonio Mortari e a diretora executiva
Geisa Muller de Oliveira, que explanaram sobre a situação atual do consórcio e intenções futuras. Os representantes
solicitaram apoio da AMAI para que reivindique junto ao governo do estado o repasse recursos para o consórcio com vistas
ao custeio de despesas com média complexidade. 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,
28 de agosto de 2019.
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