Ata nº 369/2019, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
dezessete horas, do dia quatro de abril de dois mil e dezenove, no auditório do Parque de Exposições Manoel Lustosa
Martins, em Abelardo Luz/SC, atendendo ao Edital de Convocação número três de dois mil e dezenove (003/2019), 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, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada,
Vargeão, Xanxerê e Xaxim, conforme registro no livro de presenças. 1) A Presidente da AMAI, saudou a todos e passou
a tratar da ordem do Dia. A Presidente parabenizou o município de Abelardo Luz pela realização da Exposoja e agradeceu
por oferecer o espaço durante o evento para a Assembleia de Prefeitos. 2) A Presidente Eliéze de maneira breve relatou
as diversas audiências e pleitos que foram encaminhados nos meses de fevereiro e março, com destaque para a audiência
com o Governador Carlos Moisés. Informou ainda que o Governo não firmará novos convênios até julho deste ano, o foco
é quitar os convênios já existentes que são 108 entre obras finalizadas, em andamento ou paralisadas, somando
aproximadamente R$ 65 milhões. 3) O Assessor Jurídico da AMAI, Adriano Conti repassou informações acerca da criação
do Consórcio Intermunicipal de Municípios da AMAI (CIM- AMAI) assunto que deve ser aprofundado em reunião específica
ainda este mês. Ato contínuo, a Assembleia deliberou pela realização de uma visita a Pinhalzinho no dia 18 de abril para
conhecer o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Infraestrutura Rodoviária (CIDIR) e a Usina de Asfalto. 4)
Sobre a inserção no Mapa do Turismo Brasileiro e regionalização o vice-prefeito de São Lourenço do Oeste e vicepresidente do Conturoeste, Daniel Hippler, explicou e incentivou os prefeitos a descobrirem suas aptidões turísticas para
elaborar seus planos de turismo, possibilitando a inscrição no Mapa. O Conturoeste é composto por 35 municípios que
pertencem a Instância de Governança Regional Grande Oeste (IGR Grande Oeste), 18 estão no Mapa. 5) A Coordenadora
de Trânsito Engenharia e Tráfego do Departamento Municipal de Trânsito de Xanxerê (DEMUT), Clarice Beatriz Serena
apresentou as responsabilidade sobre a municipalização do trânsito e informou que atualmente existe um convênio entre
os entes e o Estado faz este serviço, porém existe a tendência que não se renove mais o convênio e os municípios terão
que assumir a responsabilidade. Ato contínuo, a Presidente Eliéze ressaltou que é uma necessidade que os municípios
estejam preparados para esta situação e a assembleia deliberou que seja organizada na AMAI uma capacitação aos
servidores para que possam atuar na infraestrutura de trânsito. 6) O Coordenador Regional da Defesa Civil, Luciano Peri
apresentou novidades na construção de pontes de aço, o projeto Defesa Civil na Escola e ressaltou a continuidade do
processo de elaboração dos Planos Municipais de Contingências. 7) Nos assuntos gerais, os Prefeitos presentes, bem
como o Deputado Estadual Mauro de Nadal e Deputado Federal Celso Maldaner se manifestaram e parabenizaram o
Prefeito Wilamir Cavassini e o município de Abelardo Luz pela realização da Exposoja. Ato contínuo, o Prefeito de Abelardo
Luz, Wilamir Cavassini agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da Feira para divulgar as potencialidades
dos municípios e pediu desculpas aos demais Prefeitos em virtude de que a Câmara de Vereadores não aprovou a Lei
para que o município repassasse o valor a AMAI referente ao rateio para compra de veículo deliberado em novembro de
2018 e sendo assim entregou a Presidente da AMAI, um cheque de cunho pessoal no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) para quitar débito do município de Abelardo Luz junto a Associação. A Presidente da AMAI, Eliéze
Comachio, deu por encerrada a presente Assembleia Ordinária de Prefeitos e eu, Fernanda Bertotto, Assessora de
Imprensa da AMAI, presente a mesma, lavrei a Ata que será encaminhada por e-mail aos Prefeitos e se não houverem
ressalvas será considerada aprovada. Abelardo Luz, 4 de abril de 2019.
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