Ata nº 370/2019, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) – Às catorze horas, do dia seis de maio de dois mil e dezenove, no auditório da AMAI, no município de
Xanxerê/SC, atendendo ao Edital de Convocação número quatro de dois mil e dezenove (004/2019), sob a
Presidência da Prefeita de São Domingos, Senhora Eliéze Comachio, reuniram-se em Assembleia Ordinária os
Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Ouro Verde, Passos Maia, Vargeão, Xaxim,
bem como o Vice-Prefeito de Xanxerê, conforme registro no livro de presenças. Na sequência passou a tratar
da Ordem do Dia. A Presidente abriu a Sessão apresentando a pauta do dia e enalteceu a importância da
reunião uma vez que será discutida a criação do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região do Alto Irani
(CIM-AMAI). 1) Ato contínuo convidou a Secretária Executiva, Ingrid Aline Piovesan para falar dos Termos
referentes aos equipamentos doados pelo Governo Federal em convênio com o Consad e Agência de
Desenvolvimento regional de Xanxerê (ADR) que se encontram nos municípios. A Secretária informou que a
partir da extinção das ADRs os equipamentos que se encontram listados no patrimônio do estado agora serão
doados aos municípios e por essa razão foram encaminhados os termos por e-mail, cabendo a cada Prefeito
localizar os referidos itens e dar sequência ao trâmite. 2) O Diretor da Associação dos Município do Alto Uruguai
Catarinense (AMAUC), bem como dos consórcios da AMAUC, Senhor Roberto Kurtz Pereira compartilhou a

experiência da Associação sobre o assunto, visto que trabalham há quase 20 anos com consórcios.
Segundo Roberto, o consórcio é um avanço não só para a associação, mas para toda região, que é
beneficiada com economia de recursos e praticidade de serviços. Ato continuo, destacou que estão
trabalhando com a modalidade de consórcios desde 2001 e testemunham o quanto é importante os
municípios se unirem em um consórcio, pois a Associação é uma entidade privada então, tem
limitações. Informou ainda que para captar recursos é necessário a constituição de um consórcio e
que o modelo proposto pela AMAI se enquadra perfeitamente na lei de consórcios públicos. 3) O
Assessor Jurídico da AMAI, Senhor Adriano Conti explanou sobre a Lei dos consórcios destacando
conceitos básicos, competências, atribuições, infraestrutura, etapas para constituição, regime de
contratações e de pessoal. Ato contínuo, sanou questionamentos dos Prefeitos presentes. Na
sequência, destacou entre as vantagens, a possibilidade de licitar serviços e obras públicas visando
a implementação de políticas de interesse comum dos entes consorciados, dispor de maiores valores
nos limites de licitação, firmar convênios, contratos e acordos, receber auxílio, contribuição ou
subvenção, ter maior flexibilidade no poder de compra, na remuneração de pessoal e de pagamento
de incentivos. Por fim, informou que o processo engloba a edição do projeto de lei para envio às
Câmaras de Vereadores dos municípios, onde passarão por votação. 4) A presidente da AMAI
destacou que os consórcios Multifinalitários estão presentes em todo estado e que o atual governo de
Santa Catarina incentiva a criação destas estruturas para repasses de recursos como forma de
cooperação federativa e auxílio na implementação de políticas públicas. Ato contínuo a Presidente
colocou em apreciação a Minuta do Protocolo de Intenções do Consórcio Intermunicipal de Municípios
da AMAI (CIM-AMAI), que já havia sido encaminhada para análise e correções dos municípios, sendo
a mesma aprovada por unanimidade, sem ressalvas. A Presidente agradeceu a aprovação e
comentou que o consórcio é sim, algo novo, mas importante para o avanço da região, além de atender

aos moldes de trabalho do governo atual. Ato contínuo, destacou que o formato Multifinalitário vem
para melhorar o crescimento da região e possibilitar a criação de novos serviços para atender a
demanda dos municípios. Ato contínuo, destacou entre as opções a área de infraestrutura, em que se
encaixa no futuro a possibilidade de implantação da Usina de Asfalto, que atenderá aos municípios
com custo muito mais baixo para trabalhos de pavimentação asfáltica. 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, 06 de maio
de 2019.
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