Ata nº 377/2020, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
dezesseis horas, do dia treze de janeiro de dois mil e vinte, na sede AMAI, no município de Xanxerê/SC, atendendo ao
Edital de Convocação número um de dois mil e vinte (001/2020), 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, Xanxerê e
Xaxim, conforme registro no livro de presenças. A Presidente abriu a Sessão cumprimentando a todos e passou a tratar
da Ordem do Dia. 1) A Presidente da AMAI iniciou a apresentação do Relatório de Atividades do exercício de 2019 (dois
mil e dezenove) detalhando as ações da diretoria e balanço social. Na sequência a equipe foi convidada para apresentar
o balanço dos setores. Ato contínuo, foi entregue uma revista para cada prefeito e destacado que o relatório completo
ficará disponível na página da AMAI. 2) A Secretária Municipal de Saúde de Xanxerê, Irene Goralski informou que a clínica
de nefrologia manteve os atendimentos no final de ano. Ato contínuo, comentou que a maioria dos municípios não havia
viabilizado o credenciamento do prestador de serviço com vistas a complementação de valores para hemodiálise no valor
unitário de R$ 60,00 (sessenta reais) por sessão, conforme estabelecido na assembleia anterior. Neste sentido, os
Prefeitos solicitaram a Secretaria Executiva que reencaminhasse a documentação. 3) A Secretária Executiva da AMAI,
apresentou a prestação de contas, referente ao exercício anterior e destacou que a mesma havia sido aprovada pelo
conselho fiscal. Ato contínuo, demonstrou que o saldo bancário em 31/12/2018 era de R$ 31.366,42 (trinta e um mil,
trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos) e em 31/12/2019 de R$ 69.168,49 (sessenta e nove
mil reais, cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). A Secretária informou, que a receita foi de R$
1.390.251,50 (Um milhão, trezentos e noventa mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) e a despesa de
R$ 1.352.449,43 (um milhão, trezentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e três
centavos). Por fim, informou que os relatórios estarão disponíveis na página da AMAI. Colocado em apreciação, o relatório
foi aprovado, sem ressalvas. 4) A Secretária Executiva apresentou o planejamento orçamentário da AMAI com a devida
previsão de receitas e despesas na ordem de R$ 1.432.466,19 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil,
quatrocentos e sessenta e seis reais e dezenove centavos). Ato contínuo, a Secretária informou sobre a previsão de
reajuste de mensalidade na ordem de 4,46% (quatro vírgula quarenta e seis por cento). A presidente colocou em
apreciação o planejamento orçamentário com o respectivo reajuste de mensalidade, sendo o mesmo aprovado. Por fim,
informou que os novos valores serão publicados em Resolução. 5) A Coordenadora de Formação da AMAI, Senhora
Fernanda Bertotto, trouxe orientações sobre a possível extinção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb), em 31 de dezembro de 2020, o qual tem por objetivo o custeio da educação básica. Ato
contínuo, apresentou a planilha contendo o saldo do Fundeb por município e destacou a importância de acompanhar o
assunto, em especial, frente a elaboração do PPA (Plano plurianual). Por fim, a Senhora Fernanda informou que em
primeiro de janeiro entrou em vigor a atualização do Piso Salarial do Magistério que recebeu aumento de 12,84% (doze
vírgula oitenta e quatro por cento), sendo fixado em R$ 2.886,15 (dois mil e oitocentos e oitenta e seis reais e quinze
centavos) para 2020. 6) A Presidente apresentou a chapa para eleição da Diretoria da AMAI, período 2020, sendo:
PRESIDENTE SENHOR AMELIO REMOR JUNIOR, brasileiro, casado, natural de Xanxerê, portador da cédula de
identidade Nº 3.670.160, SSP/SC, em data 10/11/2016, inscrito no CPF sob o Nº 043.920.479-89, residente e domiciliado
na Rua Iraci Dos Santos, 533, Centro, Ouro Verde, Santa Catarina, CEP 89834000; 1º Vice-Presidente - SENHOR
WILAMIR DOMINGOS CAVASSINI, brasileiro, casado, Prefeito de Abelardo Luz, natural de Faxinal dos Guedes, portador
da Cédula de Identidade Nº 843.024, SSP/SC, em data de 05/10/2017, inscrito no CPF sob o Nº 422.859.689-49, residente
e domiciliado na Rua Adelar Begnini, 1262, Apto 401 A, Centro, Abelardo Luz, Santa Catarina, CEP 89830000. 2ª VicePresidente – LEOMAR ROBERTO LISTONI, brasileiro, casado, natural de Ouro Verde, portador da cédula de identidade
Nº 2.074.422, SESP/SC, inscrito no CPF sob o Nº 639.458.199-20, residente e domiciliado na Avenida Ângelo Tirelli, nº
104, centro, Passos Maia, Santa Catarina, CEP 89867000. Os Membros Efetivos do Conselho Fiscal: SENHOR ALCEU
ALBERTO WRUBEL, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Ponte Serrada, natural de Erval Velho, SC, portador da
Cédula de Identidade Nº 1.306.106, SSP/SC, em data de 14/01/2014, inscrito no CPF sob o Nº 469.966.309-59, residente
e domiciliado na Avenida XV de novembro, nº 477, Apto 202, Centro, Ponte Serrada, SC, CEP 89683000; SENHOR NOELI
DAL JOSÉ MAGRO, brasileiro, solteiro, Prefeito Municipal de Lajeado Grande, natural de Lajeado Grande, portador da

Cédula de Identidade Nº 696.536, SSP/SC, em data de 08/07/11, inscrito no CPF sob o Nº 251.046.089-72, residente e
domiciliado na Linha Nova, S/N, Interior, Lajeado Grande, Santa Catarina, CEP 89828000; SENHOR GILBERTO ANGELO
LAZZARI, brasileiro, casado, natural de Faxinal dos Guedes, portador da cédula de identidade Nº 695.640-8, SSP/SC, em
data de 18/11/1999, inscrito no CPF sob o número 251.194.519-34, residente e domiciliado na Linha São José das Tabuas,
S/N, Interior, Faxinal dos Guedes, Santa Catarina, CEP 89694000; Os Membros Suplentes do Conselho Fiscal:
SENHOR AVELINO MENEGOLLA, brasileiro, casado, Prefeito Municipal de Xanxerê, natural de Erechim, Rio Grande do
Sul, portador da Cédula de Identidade Nº 1690862, SSP/SC, em data de 19/04/2005, inscrito no CPF sob o Nº
145.268.160/00, residente e domiciliado a Rua Coronel Passos Maia, 875, apto 601, Centro, Xanxerê, Santa Catarina,
CEP 89820 000; SENHOR JURANDI DELL OSBEL, brasileiro, casado, natural de Ponte Serrada, Santa Catarina, portador
da Cédula de Identidade nº 763.489, SSP/SC, expedida em data de 26/06/2006, inscrito no CPF sob o Nº 065.875.939.68,
residente e domiciliado na Rua Dimas dos Santos, s/n, Centro, Entre Rios, Santa Catarina, CEP 89862000; CLORI
PEROZA, brasileira, casada em regime de união estável, natural de Xanxerê, SC, portadora da Cédula de Identidade Nº
1.785.723, SSP/SC, em data de 11/01/2017, inscrita no CPF sob o Nº 722.175.709.78, residente e domiciliada na Linha
Samburá, S/N, Interior, Ipuacu, Santa Catarina, CEP 89832000. Sendo assim, a nominata da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal foi lida em Assembleia e eleita por maioria absoluta, sem ressalvas, pelos prefeitos presentes, em
convocação única. O mandato da diretoria eleita iniciará nesta data e encerrará em quinze de janeiro de dois mil e vinte e
um (15/01/2021). A Presidente Eliéze Comachio agradeceu o apoio de todos os colegas e da equipe, frisando a honra em
se tornar a primeira mulher Presidir a AMAI. Na sequência o Presidente empossado, Senhor Amelio Remor Junior
manifestou a satisfação em representar os colegas e parabenizou a Senhora Eliéze pela forma como conduziu os trabalhos
e pela liderança inspiradora que cativou muitas pessoas nos municípios por onde passou representando a Associação.
Ato contínuo, mencionou a competência da equipe técnica e todo o apoio que certamente darão ao Presidente. Por fim,
desejou sucesso aos Prefeitos que desejarem concorrer à reeleição. O Presidente da AMAI ora empossado, Senhor
Amelio Remor Júnior 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, 13 de janeiro de 2020.
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