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SECRETARIA EXECUTIVA
Período de 02/01/2016 à 31/12/2016

Colaboradora: Ingrid Aline Piovesan
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A Secretaria Executiva é responsável pela administração da Entidade, bem
como, por prestar assistência à Diretoria Executiva.
É a responsável pela articulação com órgãos e Entes da Federação, visando
defender os pleitos e interesses dos municípios. Também, atua junto a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a Confederação Nacional de
Municípios.

Atividades
Gerência Administrativa e Financeira
Gerenciar e Supervisionar o funcionamento da associação;
Promover a arrecadação e movimentar recursos financeiros da associação,
através de transações bancárias, juntamente com a contadora;
Apresentar ao Presidente da AMAI mensalmente, relatório contábil e de
atividades dos setores;
Planejar e coordenar os serviços administrativos, financeiros e patrimoniais
da Associação;
Submeter à Diretoria Executiva da Associação o orçamento anual, o Plano
de Diretrizes e Metas do exercício e o relatório de execução físico financeira do
exercício anterior;
Realizar orçamentos buscando otimizar os recursos da Associação;
Promover o levantamento e o armazenamento da base geral de dados dos
Municípios associados;
Propor a Diretoria Executiva a estrutura organizacional e funcional da
Associação;
Emitir Resoluções para a organização e o funcionamento interno da
Associação;
Planejar e acompanhar as reformas da Entidade juntamente com o
Departamento de Projetos da AMAI.

Gerência de Recursos Humanos
Gerenciar e Supervisionar, através dos Departamentos, o funcionamento, as
atividades de planejamento e assessoramento da Associação;
Determinar a prestação de assistência técnica aos Municípios associados;
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Seleção e recrutamento de técnicos para trabalhar na Entidade;
Gerenciar mensalmente os cartões pontos;
Coordenar as reuniões com os colaboradores da Associação.

Gestão do Conhecimento
Supervisionar o intercâmbio Técnico Administrativo entre os Municípios
associados, com a realização de estudos, cursos e treinamento;
Fomentar Cursos de Pós-Graduação na região da AMAI;
Organizar agenda cursos anual e atender as demandas remanecentes;
Construir ementas dos cursos;
Contratar palestrantes;
Planejar, organizar e executar a realização de conferência, cursos e
seminários, juntamente com a assessoria de imprensa e auxiliar administrativa,
quando solicitados pela FECAM ou determinados pela Assembleia de
Prefeitos.

Planejamento
Coordenar a elaboração de projetos, estudos e proposições da Diretoria
Executiva e da Assembleia Geral, de interesse da microrregião da AMAI;
Auxiliar na coordenação das reuniões dos Colegiados da AMAI;
Coordenar programas especiais de cunho microrregional.

Secretaria Executiva
Construir juntamente com a Diretoria Executiva as pautas das Assembleias;
Encaminhar

a

convocação

da

Assembleia

Geral

Ordinária

ou

Extraordinárias, divulgando as reuniões e deliberações;
Executar as deliberações da Assembleia Geral e as determinações da
Diretoria Executiva;
Emitir comunicados, ofícios, notas e outros serviços inerentes a secretaria
executiva;
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Organizar a agenda do presidente, ou no impedimento ou falta deste, do 1º
Vice-Presidente ou 2º Vice-Presidente, para representar a Associação em
solenidades e eventos;
Acompanhar as reuniões de Assembleia Geral da Associação, realizando a
lavratura das respectivas atas, bem como expondo assuntos de interesse dos
associados;
Prestar atendimento as demandas levantadas pelos servidores municipais,
buscando soluções com agilidade;
Indicar representante junto a Fazenda Estadual, nos trabalhos do movimento
econômico.

Outras atividades
Participação no Colegiado de Secretários Executivos da Federação
Catarinense de Municípios (Fecam);
Supervisão geral dos materiais institucionais e relatório de atividades;
Viajar, quando necessário, para participar de cursos e representar a
Entidade durante os eventos;
Desempenhar as atividades de relações públicas, promovendo o interrelacionamento e o intercâmbio técnico e administrativo com órgãos públicos,
privados e congêneres;
Atendimento ao público em geral.

36

Obra de reforma e ampliação da AMAI
A Secretaria Executiva foi responsável em 2016 por supervisionar os
procedimentos que envolveram a obra de reforma e ampliação da AMAI, entre
eles:

ANTES

Aprovação junto a Assembleia de Prefeitos;
Tratativas jurídicas (lei de autorização de repasses, convênios, licitações,
assinatua
de
contratos);
DEPOIS
Contabilidade
(pagamentos,
documentos
encaminhados pela
empresa);
Execução da obra
(supervisão geral da
construção, compras de
materiais, reuniões com
a empresa executora,
acompanhamento
a
equipe de engenharia).
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Viagens Técnicas
A defesa dos Municípios é a pauta central da reunião dos Executivos
A evasão de recursos pertencentes aos municípios em face da manobra
fiscal do Governo do Estado apontada pelo TCE e o atraso no recebimento das
parcelas do Transporte Escolar para a manutenção do serviço prestado pelas
prefeituras aos alunos da rede estadual são alguns dos assuntos a serem
discutidos na reunião do Colegiado de Secretários Executivos das Associações
de Municípios que aconteceu nos dias quatro e cinco de agosto, em São
Miguel do Oeste, na sede da Associação dos Municípios do Extremo Oeste de
Santa Catarina - AMEOSC.
Durante a abertura do evento, o presidente da AMEOSC e prefeito de
Guarujá do Sul, José Carlos Foiatto, ressaltou a importância da parceria entre
Municípios e FECAM para a conquistas dos pleitos municipalistas. As diversas
atribuições que vêm sendo transferidas aos prefeitos e os problemas
financeiros enfrentados pelos Municípios foi também abordado pelo diretor de
Articulação Institucional da Federação Catarinense de Municípios – FECAM,
Celso Vedana. “Essa reunião é no sentido de discutirmos e buscarmos sempre
melhores caminhos para continuamente auxiliar os municípios da melhor
forma”, colocou ele.
Além do diretor da FECAM e do presidente da AMEOSC, a mesa de
abertura foi composta ainda pelo prefeito de São João do Oeste, Sérgio Luis
Theisen e pelo secretário executivo da Associação dos Municípios da Foz do
Rio Itajaí – AMFRI e presidente do Colegiado, Célio Bernardino.
Também estão em pauta o Projeto de Instituição da Rede SIDEMS Regional na
abrangência das Associações de Municípios e Projetos de Lei sobre a criação
de regiões metropolitanas.
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Reunião na Fecam
Em 25 de agosto a Secretária Executiva, Ingrid Piovesan, esteve em reunião
na Fecam, com o Diretor Celso Vedana e nos diversos setores da Federação.
No encontro foram abordados o ingresso da AMAI na rede Sidems,
projeções econômicas, desenvolvimento do setor de convênios, educação,
articulação política e do encontro a ser realizado com o Ministério Público para tratar
da metodologia do diagnóstico socioambiental.

Assessores de projetos das associações de municípios de SC se reúnem
Em 26 de agosto, na sede da AMFRI em Itajaí, foi realizada reunião com
Assessores de Projetos das Associações de Municípios de Santa Catarina. A
Secretária Executiva, Ingrid Piovesan representou a AMAI.
Na pauta da reunião esteve à avaliação das ações da Rede de
Assessores de Projetos de Santa Catarina, dos cursos do programa SICONV,
a aprovação do modelo de relatórios de controle e gestão de convênios, além
das ações e planejamento para o próximo ano.
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Metodologia para elaboração de Diagnóstico Socioambiental é discutida
pela AMAI, MPSC, Fatma e Fecam
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) preocupada com a
metodologia a ser aplicada para a elaboração e validação do Diagnóstico
Socioambiental nos municípios, solicitou uma reunião ao Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC) por meio do Centro de Apoio Operacional do Meio
Ambiente (CME).
O Diretor de Articulação Institucional da Federação Catarinense de
Municípios (Fecam), Celso Vedana, ressalta que a iniciativa da AMAI de buscar
parceria com o MPSC para os diagnósticos socioambientais, regularização
fundiária e unidades de conservação vem ao encontro da necessidade de se
realizar uma ampla discussão para se criar um programa que seja estendido a
todos os municípios catarinenses.
O encontro aconteceu no dia cinco de setembro, em Florianópolis e
contou com a participação do Promotor de Justiça e Coordenador do CME do
MPSC, Paulo Locatelli, da Secretária Executiva e do Assessor Jurídico da
AMAI, Ingrid Piovesan e Adriano Conti, do Diretor de Articulação Institucional
da Fecam, Celso Vedana e do Gerente de Desenvolvimento Ambiental da
Fundação do Meio Ambiente (Fatma), Rafael Gasparini.
A Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan, explica que MP tem
cobrado dos municípios a delimitação das Áreas de Preservação Permanente
(APPs) a fim de verificar as Áreas Urbanas Consolidadas, bem como, mapear
as áreas de risco e de relevante interesse ecológico.
Neste sentido, a AMAI buscou um entendimento entre MPSC e a Fatma
para que os municípios possam licitar ou delegar a Associação a realização do
estudo, bem como, foram discutidos alguns pontos onde existiam divergência
entre as orientações emitidas pelos órgãos no que se refere a metodologia
para validação do Diagnóstico.
Ingrid comenta ainda que neste momento o diálogo é a melhor saída, em
virtude da queda de arrecadação e crise financeira, para que os recursos
públicos sejam aplicados da melhor forma possível, em um planejamento que
atenda os aspectos físicos, sociais e ambientais.
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AMAI e ARIS participam de audiência com o MP da Comarca de Xanxerê
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) juntamente com o município
de Bom Jesus participaram no dia seis de outubro de uma audiência na 2ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê. A audiência tratou a
implementação do Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) do
município de Bom Jesus.
Representando a AMAI esteve presente a Secretária Executiva, Ingrid
Piovesan, da ARIS o Diretor Geral, Adir Faccio e o Engenheiro Sanitarista,
Willian Dill Arenhardt, do município de Bom Jesus o Prefeito Vilmar Sabino da
Silva e os servidores Otavio Dall Igna, Vanderlei dos Santos, Paulo Menegotto
e Cristiano Ineia.
Durante a audiência a AMAI e a ARIS explanaram sobre o projeto de
revisão e atualização das metas do PMSB, que será realizada de forma gratuita
em parceria com os municípios em 2017. A revisão dos PMSB deveria ter
acontecido ainda em 2015, porém, com a dificuldade econômica enfrentada
pelos municípios com a queda da arrecadação, não foi possível que os entes
realizassem esta ação.

