Ata nº 372/2019, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
catorze horas, do dia dezessete de julho de dois mil e dezenove, no auditório da AMAI, no município de Xanxerê/SC,
atendendo ao Edital de Convocação número seis de dois mil e dezenove (006/2019), 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,
Vargeão e 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 cumprimentando a todos e passou a tratar da Ordem do Dia. 1) O Coordenador
Regional de Defesa Civil, Luciano Peri, abordou com os prefeitos a possibilidade de aporte de recursos do Banco Mundial
para projetos de resiliência nos munícipios. 2) O Coordenador de Topografia, Alcenir Rama e o Engenheiro Florestal,
Maicon Polese, apresentaram o “Projeto AMAI Regulariza” que foi desenvolvido pela equipe juntamente com a Secretária
Executiva. Ato contínuo, explicou que o projeto visa dar suporte técnico aos 14 municípios pertencentes a AMAI, ofertando
condições de serem tomadas medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno
desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Para a realização do Projeto seria necessária a contratação de uma assessoria especializada para acompanhar as
questões jurídicas. Colocado em apreciação o projeto e contratação da assessoria foram aprovadas por unanimidade. 3)
A Senhora Kátia Colello, representando a Apadavix apresentou requerimento para instalação de uma Central de
Interpretação de Libras na sede da AMAI e ainda, para a contratação de uma professora com carga horária de 20 horas.
O assunto colocado em apreciação e tendo em vista que a Entidade não dispõe de espaço físico, o mesmo obteve votação
contrária. 4) A Secretária Executiva apresentou a proposta do governo do estado de formar um núcleo de convênios em
cada Associação, cedendo 2 técnicos da extinta ADR. Ato contínuo, explicou que a Associação recebeu a minuta do termo
e realizou conversas com os técnicos indicados os quais se recusaram a mudar de espaço alegando não ter interesse em
alterar a carga horária. Ato contínuo, explicou ainda que os técnicos informaram sobre a necessidade de um espaço maior
do que foi ofertado pela AMAI. Colocado em apreciação, os Prefeitos deliberaram pela não instalação do Núcleo de
Convênios na sede da Entidade, devendo ser imediatamente comunicado a Secretaria da Casa Civil. 5) A Assessora de
Comunicação da AMAI, Senhora Cristiane Aline Ruff apresentou aos Prefeitos a primeiro Curso na modalidade de Ensino
à Distância (EaD) organizado pela AMAI, que será sobre o tema Autoridade de Trânsito. 6) Explanaram sobre as alterações
e implicações da reforma Tributária, o Senhor Leocir Gandolfi, coordenador do movimento econômico, a contadora da
AMAI, Senhora Andreza Gallas, e o advogado Adriano Conti, trouxeram dados e números municipais, bem como a
descriminação da reforma para conhecimento dos prefeitos.7) Nos assuntos gerais os Prefeitos de Entre Rios e Bom Jesus
convidaram os presentes para as festividades em comemoração aos 24 anos de emancipação dos respectivos municípios.
Ainda, comemorando 61 anos, também este mês, os prefeitos de Abelardo Luz, Ponte Serrada e Faxinal dos Guedes,
estenderam o convite para as comemorações municipais. 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, 17 de julho de 2019.
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