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Assembleia Geral Ordinária
Data: 7.3.2016
Horário: 17h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Entrega do relatório das atividades da AMAI, desenvolvidas na gestão
2015;
Participação da Presidente da Federação Catarinense de Municípios
(Fecam) e Prefeita de São Cristóvão do Sul, Sra. Sisi Blind:
Apreciação e deliberação da Prestação de Contas de 2015;
Base de Cálculo das Despesas Total com Pessoal, Comunicado Fecam Nº
11/2016;
IN RFB Nº 1599, de 11 de dezembro de 2015 Dispõe sobre a Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
Situação do Convênio que visa à reforma e ampliação da sede
Administrativa da AMAI;
Solicitação da Celesc para que os municípios informem o Mapeamento de
áreas Legalmente Protegidas – Área de preservação permanente.
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Assembleia da AMAI discutiu transporte escolar e reajuste salarial dos servidores
municipais
A AMAI realizou no dia sete de março a primeira Assembleia de
Prefeitos de 2016. O encontro contou com a presença de todos os Prefeito,
além da participação da Prefeita de São Cristóvão do Sul e Presidente da
Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
Sisi agradeceu a presença dos Prefeitos e ressaltou a satisfação em
participar da Assembleia da AMAI. Quanto às tratativas referentes ao reajuste
do convênio entre Estado e municípios para realização do transporte escolar a
Presidente informou que está sendo aguardada manifestação da Secretaria de
Estado de Educação (SED) sobre a proposta encaminhada pela Fecam
e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SC).
“Gostaríamos de deixar claro que a questão do transporte escolar não
tem ligação alguma com questões político-partidárias, mas, sim é uma luta em
defesa dos municípios”, salienta Sisi.
No que tange a revisão salarial anual dos servidores municipais, a
Presidente enfatizou a preocupação de que a maioria dos municípios acabe
infringindo a lei de Responsabilidade Fiscal que define a porcentagem do
orçamento que pode ser investido pelos entes nas despesas relacionadas a
folha de pagamento.
Sisi informou que a situação veio se agravando aos longo dos anos em
virtude de que o aumento de arrecadação dos municípios é inferior quando
comparado a elevação dos índices utilizados para o reajuste dos servidores.
Durante a reunião também foram apresentados o relatório das atividades e a
prestação de contas da gestão 2015 e orientações técnicas gerais acerca de
temas de interesse da municipalidade.
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Assembleia Geral Extraordinária
Data: 21.3.2016
Horário: 14h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Entrega dos Indicadores Econômicos Municipais da região da AMAI;
Informações acerca da situação econômica de Santa Catarina e
perspectivas de arrecadação – Secretário de Estado da Fazenda, Antonio
Marcos Gavazzoni.
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Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni palestra aos prefeitos da
AMAI
No dia 21 de março foi realizada Assembleia Extraordinária com a
presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
O Secretário durante a reunião abordou a atual situação econômica de
Santa Catarina e as perspectivas de arrecadação. Ele afirma que uma das
grandes preocupações atuais é a previsão de queda do Produto Interno Bruto
(PIB) e comenta que sem dúvidas o Brasil vive hoje um dos piores momentos
da história econômica do país.
Gavazzoni também ressaltou a necessidade de ações que foram
realizadas para ajustar as contas do Governo como o novo plano de carreira
para o magistério, a reforma administrativa com redução de estrutura e cargos
comissionados.
No que tange a administração pública Gavazzoni reforçou que é preciso
mudar o comportamento da gestão das finanças, porque não se pode esperar
que ao longo dos próximos meses, uma economia em queda quando
comparada a 2015, gere recursos suficientes para sustentar as estruturas
atuais.
Na Assembleia também foi realizada a entrega dos Indicadores
Econômicos Municipais da região, estudo realizado pelos técnicos da AMAI,
com o apoio e supervisão do Instituto para o Desenvolvimento e Implantação
de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (IDETRIM) que tem como
principal objetivo repassar aos gestores um panorama da economia dos
municípios.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 3.5.2016
Horário: 16h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Participação da Empresa “Único Asfaltos” para demonstração de massa
asfáltica que dispensa na sua aplicação a utilização de maquinário pesado
ou de produtos;
Participação da Agência de Microcrédito “Crediamai” com o objetivo de
explanar acerca das atividades desenvolvidas pela mesma;
Apresentação da Minuta Modelo de Código de Obras elaborado pela
equipe técnica da AMAI;
Verificação do interesse dos municípios da AMAI em receber Kits para
perfuração de poços artesianos da Secretaria de Estado da Agricultura e
da Pesca.
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Assembleia debateu diversos temas
Inicialmente o Diretor Executivo do Consócio CIMCATARINA, Elói
Rönnau, apresentou o programa de perfuração de poços artesianos
administrado pelo Consórcio que utiliza o kit de perfuração cedido pela
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca por meio de um termo de
cessão e cooperação. O programa visa para atender os municípios que já
estão consorciados e aos que não estão consorciados, que havendo interesse
podem realizar a adesão para participar do programa.
Dando sequência, o professor da Udesc, Alfredo Balduíno Santos,
explanou aos Prefeitos sobre o Projeto Rondon da UDESC que tem por
objetivo possibilitar o intercâmbio dos acadêmicos e a inserção da
Universidade em diferentes áreas de conhecimento, na busca do
desenvolvimento regional, garantindo assim a interdisciplinaridade e a
interação entre a Universidade e a sociedade.
Ainda a empresa Único Asfaltos realizou a demonstração de uma massa
asfáltica que dispensa na aplicação a utilização de maquinário pesado e de
outros produtos para aplicação em qualquer condição climática, podendo ser
estocada por até 24 meses. Também a Agência de Microcrédito Crediamai
participou da Assembleia com o objetivo de explanar acerca das atividades
desenvolvidas
Para finalizar o encontro foi apresentada a Minuta Modelo de Código de
Obras elaborado pela Associação, que será discutida com os técnicos dos
municípios na próxima quinta-feira (5). O projeto visa estabelecer regras que
disciplinem o parcelamento, o uso e ocupação do solo, orientando e
normatizando a elaboração de projetos na região, bem como a execução de
edificações na circunscrição territorial dos municípios.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 30.5.2016
Horário: 14h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Deliberação da Prestação de Contas da AMAI referente ao período de
janeiro a maio de 2016;
Apresentação do Projeto Feira de Saúde - Ministério da Saúde da Igreja
Adventista;
Atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico
(PMSB) por meio de parceria entre a ARIS, Amai e municípios Associados,
sem ônus - João Girardi Prefeito de Concórdia;
Registro das cartas de renúncia dos Membros da Diretoria e Conselho
Fiscal da AMAI nos casos de candidatura a reeleição municipal;
Posse da Nova Diretoria da AMAI.
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Fantinelli assume pela segunda vez a Presidência da AMAI
O Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli assumiu no dia 30 de maio
a presidência da Associação dos Município do Alto Irani, durante a última
assembleia conduzida pelo Prefeito de Passos Maia, Ivandre Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida
pela legislação aos chefes do executivo que tem a possibilidade de
participarem do pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os trabalhos da AMAI,
mesmo que por um período curto, foi uma satisfação.
Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de
serviço para reforma e ampliação da sede da AMAI. “Desejo que a nova
presidência tenha sucesso na execução da obra e que até dezembro ela seja
finalizada, para que com todos os Prefeitos possamos participar da
inauguração”.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas,
também a preocupação em atender as demandas dos municípios. Também
agradeceu a confiança dos Prefeitos em pela segunda vez oferecer-lhe a
oportunidade de presidir a AMAI.
“Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro
semestre na AMAI e me licenciei. Hoje, volto mais experiente e espero
contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas Prefeitos, no
que estiver ao meu alcance”, finaliza.
Assembleia...
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência realizou-se a
prestação de contas do período de janeiro a abril, bem como, um breve relato
das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), João Girardi e o
Coordenador de Normatização, Ciro Rocha que apresentaram ao Prefeitos
uma proposta de atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento
Básico (PMSB) por meio de parceria entre a ARIS, AMAI e municípios.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 6.7.2016
Horário: 14h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Orientações acerca do funcionamento das Agências de Desenvolvimento
Regional (ADR);
Discussão e definição de 1 (uma) prioridade regional para que seja
pleiteada junto ao Governo do Estado de Santa Catarina;
Informações acerca do parecer prévio do TCE/SC referente às contas do
Governo do Estado de SC, exercício 2015, no que tange aos repasses
efetuados pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) ao Fundo
Social;
Desincompatibilização de servidores públicos das esferas administrativas
que almejem disputar a eleição;
Deliberação da Resolução Nº 008/2016, que trata do Regulamento de
Contratações da AMAI;
Deliberação da Resolução Nº 007/2016, que trata das regras de
contratação de colaboradores para os quadros funcionais da AMAI.
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Assembleia definiu prioridades regionais
A Assembleia de Prefeitos, realizada em seis de julho contou com a
participação do Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional
(ADR) de Xanxerê, Edegar Giordani que apresentou as mudanças que estão
ocorrendo no funcionamento das ADRs.
O Secretário explicou que uma das primeiras medidas foi a
reorganização das gerências e a alteração do Conselho de Desenvolvimento
Regional (CDR) que se reunirá a cada quatro meses e que os projetos
apresentados a partir de agora deverão ter foco de abrangência regional.
Durante a assembleia os Prefeitos definiram como prioridades regionais
junto ao Governo do Estado de Santa Catarina a garantia de recursos para
equipar a nova ala do Hospital Regional São Paulo (HRSP) e a revitalização da
SC 480 (trecho Xanxerê – Bom Jesus) e SC 155 (Bom Jesus – Xanxerê).
Os Prefeitos deliberaram as resoluções 007 e 008 da AMAI que tratam
respectivamente da contratação de pessoal e manual de compras com o
objetivo de padronizar esses processos na Associação.
Também aprovou-se apoio a moção da Fecam solicitando ao Estado
informações acerca do parecer prévio do TCE/SC referente às contas do
Governo, exercício 2015, no que tange aos repasses efetuados pelas Centrais
Elétricas de Santa Catarina (Celesc) ao Fundo Social.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 1.9.2016
Horário: 9h
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Apresentação do Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS)
dos Municípios da AMAI;
Explanação sobre corredores ecológicos;
Orientações e apresentação de orçamentos referente ao Diagnóstico
Socioambiental.

Rede Sidems e os corredores ecológicos são apresentados durante assembleia
Além da presença dos Chefes do Executivo Municipal, diversas
instituições estiveram presentes para conhecerem o Índice de Desenvolvimento
Municipal Sustentável (IDMS) desenvolvido pela Rede Colaborativa do Sistema
de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável (Rede SIDEMS),
que tem a coordenação da Federação Catarinense de Municípios (Fecam).
O IDMS tem como objetivo avaliar o Município segundo o seu nível de
desenvolvimento sustentável. Além disso, é uma ferramenta que busca auxiliar
os agentes públicos quanto ao cenário atual e a prospectarem um cenário
futuro visando à conquista de índices mais elevados de sustentabilidade e
bem-estar social.
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O Diretor de Articulação Institucional, Celso Vedana e o Coordenador de
Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto apresentaram o
processo de elaboração da metodologia, no desenvolvimento do sistema e na
coleta de dados do IDMS, bem como suas aplicações e variáveis encontradas.
O Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar Fantinelli,
também explicou aos presentes que a AMAI é a primeira Associação do Estado
de Santa Catarina, a criar uma Rede do Sidems em nível regional. O
Presidente também solicitou a Fecam que seja realizado um treinamento com
todas as instituições que serão parceiras na Rede para instrumentalizar os
técnicos.
Também foi apresentado aos Prefeitos pelo Gerente de
Desenvolvimento Ambiental da Fatma, Rafael Gasparini, o funcionamento dos
corredores ecológicos, em especial do Corredor Ecológico Chapecó que inclui
a região da AMAI. O objetivo é unir conservação da natureza ao
desenvolvimento local e regional com sistemas produtivos que representam a
importância econômica para os principais setores produtivos, o incentivo
financeiro é de até 6 mil reais por propriedade, com 20% de contrapartida do
produtor rural.
Na questão do Diagnóstico Socioambiental que vem sendo solicitado
pelo Ministério Público (MP) aos municípios, a equipe técnica da AMAI
explanou sobre a metodologia, etapas de levantamento, coleta de dados e
análises de informações frente ao Termos de Ajuste de Conduta (TACs)
aplicados pelos MPs da região.
Os Prefeitos solicitaram a Fecam a realização de uma audiência entre
MPE, Fatma e Fecam para que sejam discutidos alguns pontos da
metodologia, esclarecendo assim os procedimentos e fases para
desenvolvimento do Diagnóstico.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 18.11.2016
Horário: 9h
Local: Seville Park Hotel. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Composição dos cargos vagos na Diretoria da AMAI, sendo a 1ª e 2ª VicePresidência, Conselho Fiscal – membros titulares e suplentes, para exercer
mandato até o dia 31 de dezembro de 2016;
Exposição de Ofício recebido do Hospital Regional São Paulo (HRSP) o qual
solicitou reajuste nos valores do convênio;
Acompanhamento da obra de reforma e ampliação da sede: andamento,
pendências e data de inauguração;
Apresentação de Justificativa do Aditivo da obra e deliberação do mesmo;
Demandas das Promotorias de Justiça das Comarcas da AMAI em relação a
projetos de acessibilidade nas UBS.
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AMAI recompõe diretoria para o encerramento do mandato
Em 18 de novembro foi realizada Assembleia de Prefeitos, no Seville
Park Hotel, em Xanxerê. Com o término do período eleitoral era necessário
realizar a recomposição dos cargos vagos na Diretoria, sendo a 1ª e 2ª VicePresidência, Conselho Fiscal – membros titulares e suplentes, para exercer
mandato até o dia 31 de dezembro de 2016.
Os Prefeitos deliberam pela seguinte composição na Diretoria Executiva:
- Presidente: Dilmar Fantinelli – Prefeito de Abelardo Luz (já estava no cargo);
- 1º Vice-Presidente: Ivandre Bocalon – Prefeito de Passos Maia;
- 2º Vice-Presidente: Alcimar de Oliveira – Prefeito de São Domingos.
Para o Conselho Fiscal assumem:
- Titulares: Rosane Selig (Prefeita de Ouro Verde), Amarildo Paglia (Prefeito de
Vargeão e Ademir Gasparini (Prefeito de Xanxerê);
- Suplentes: Genaro Keske (Prefeito de Faxinal dos Guedes), Marcos Batistel
(Prefeito de Marema) e Idacir Orso (Prefeito de Xaxim).
Durante a Assembleia foi repassado aos Prefeitos como está o
andamento da obra de reforma e ampliação da sede da AMAI, que será
inaugurada na segunda quinzena de dezembro.
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Presidente da AMAI participa da Assembleia do GaranteOeste

Os resultados de 2015 da Sociedade de Garantia de Crédito
(GaranteOeste/SC) foram apresentados, no dia 29 de abril, durante Assembleia
Geral que reuniu o Conselho de Administração, entidades e instituições parceiras
em Chapecó.
O Prefeito de Passos Maia e Presidente da AMAI, Ivandre Bocalon,
participou representando a Associação e os prefeitos da região.
Segundo o presidente da SGC Sérgio Perondi e a diretora executiva Márcia
Hoepers Kleber, foram formalizadas no ano passado, 205 cartas de crédito em 34
municípios e o valor total das operações superou a ordem de 8,6 milhões de reais.
Presidente da AMAI assina ordem de serviço para ampliação e reforma da
sede
O Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), Ivandre
Bocalon, assinou no dia 23 de maio a ordem de serviço para início da obra de
reforma e ampliação da sede. A execução será realizada pela empresa
Andrade Construções de Herval d’Oeste que tem prazo até dezembro para
conclusão da obra.
Ivandre declara que a obra tem por objetivo atender as normas de
acessibilidade, além de melhorar as instalações para o atendimento das ações
desenvolvidas pela Entidade. Ele ressalta ainda que a assinatura da ordem
representa o esforço e coragem de todos os Prefeitos em entender e realizar o
investimento necessário.
O projeto de reforma e ampliação foi elaborada pela equipe técnica do
setor de projetos da AMAI, sendo que a área existente do prédio passará de
344,10m2 para 527,55m2 e o investimento total será de R$ 453.032,93.
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AMAI comemora 38 anos de fundação
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) comemorou em seis
de outubro, 38 de fundação. Nenhum ato oficial foi realizado em virtude da obra
de reforma e ampliação da sede.
“Temos vários momentos marcantes na história que a AMAI construiu
até hoje, desde a coragem dos Prefeitos que fundaram a Entidade em 1978, da
construção da sede, dos pleitos defendidos pela Associação junto aos
Governos Estadual e Federal e das inúmeras ações que foram desenvolvidas
nestes 38 anos para a promoção do bem-estar econômico e social da
população do Alto Irani’, comenta o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da
AMAI, Dilmar Fantinelli.
Ele destaca também que a Associação vive atualmente um grande
momento com a obra de reforma e ampliação da sede e do trabalho realizado
na última gestão 2013-2016. “Posso falar em especial do que estou
acompanhando, a obra é uma conquista de todos, é um legado que deixamos e
que com certeza auxiliará ainda mais nos projetos que são idealizados para os
municípios”, relata o Presidente.
A AMAI conta hoje com uma estrutura eficiente, composta por uma
equipe técnica multidisciplinar. São especialistas em diversos segmentos,
como: administração, planejamento, contabilidade, jurídica, movimento
econômico, tributação, comunicação, engenharia civil, arquitetura e urbanismo,
engenharia elétrica, topografia e agrimensura, tecnologia da informação,
gestão do conhecimento, entre outros.
Inaugurada a obra de reforma e ampliação da AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) inaugurou em 20 de
dezembro a obra de reforma e ampliação da Sede Administrativa da Entidade,
iniciada em dois de junho deste ano. Com a obra, a sede passa de 344,10m 2
para 527,55m2, com um investimento de mais de 480 mil reais.
Participaram do evento os Prefeitos da AMAI, Prefeitos eleitos para
gestão 2017-2020, Ex-Presidentes, representantes da Fecam, do Governo de
Santa Catarina, Vereadores, entre outras autoridades.
O Prefeito de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de
Oliveira (Kiko) enfatizou a satisfação pela inauguração da obra e a sua
importância para o andamento dos trabalhos da AMAI.
“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era
um sonho que hoje vemos concretizado, é com certeza um presente para os
colaboradores da AMAI, Prefeitos que assumirão o próximo mandato e para
todos os municípios que compõem a região. Temos a certeza de que com este
novo espaço a Associação pode crescer ainda mais, dando continuidade ao
trabalho sério e competente que já é desenvolvido na AMAI”, comenta Kiko.
Em seu discurso o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI,
Dilmar Fantinelli, explicou que foram seis meses de muita dedicação de toda a
equipe da AMAI para que tudo estivesse em funcionamento no dia da
inauguração. Dilmar também destacou o trabalho que a AMAI vem sendo
realizado em todos estes anos e como isso tem sido imprescindível para o
desenvolvimento e progresso dos municípios.
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“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem
atendidos e de forma igualitária, não tenho palavras para expressar a gratidão
e a felicidade enquanto Prefeito e Presidente em entregar a sede ampliada e
reformada, também pela oportunidade em participar da Associação”, salientou
o Presidente.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos
colaboradores da Entidade e apresentado um vídeo sobre a história da
Associação que já está disponível no site e na fanpage da AMAI.
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