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SECRETARIA EXECUTIVA
Período de 02/01/2017 à 15/12/2017

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;
Coordenação dos grupo de whatsapp temáticos com envio de informações
diárias;
Atendimento ao público em geral.
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Viagens Técnicas e participação em Grupos de Trabalho
Planejamento institucional é debatido com a Presidência
Uma das responsabilidades da Secretaria Executiva é o planejamento
institucional da AMAI. Em janeiro deste ano, logo após o Prefeito de Xaxim,
Lírio Dagort assumir a Presidência, a Secretária Ingrid Piovesan, em reunião
apresentou a estrutura da Associação, bem como, as linhas de trabalho atuais.
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Encontros Macrorregionais
Em julho a região oeste recebeu o Ciclo de Estudos do Tribunal de
Contas de Santa Catarina. O evento foi organizada em uma parceria da AMAI,
Amnoroeste e Amosc.
A Secretária Executiva, Ingrid Piovesan integrou a comissão
organizadora.
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Executivos das Associações de Municípios reúnem-se em Criciúma
Na sede Associação dos Municípios da Região Carbonífera - AMREC,
em Criciúma, nos dias 10 e 11 de agosto aconteceu o terceiro encontro de
2017 e contou com 17 representantes das 21 Associações de Municípios de
Santa Catarina.
Na abertura do encontro o diretor executivo da AMREC, José Roberto
Madeira, deu as boas-vindas aos visitantes. “Sintam-se bem acolhidos aqui na
AMREC. Fizemos de tudo para que tudo saia dentro do cronograma e para que
todos possam aproveitar ao máximo o encontro”, afirmou. O presidente da
AMREC e prefeito de Cocal do Sul, Ademir Magagnin, também esteve presente
na abertura dos trabalhos e lembrou que é com muita alegria que a AMREC
recebe o encontro novamente depois de nove anos. “Estamos num momento
de situação econômica difícil. Mas é nesses momentos que surgem grandes
ideias e inovações. Esperamos que o encontro seja repleto de pautas
positivas”, disse Magagnin aos presentes.
Na pauta estão previstas apresentações sobre diagnostico ambiental, o
programa de fortalecimento do desenvolvimento regional, além de assuntos
envolvendo os trabalhos desenvolvidos pela FECAM.
O Colegiado: O Colegiado de Secretários Executivos das Associações
de Municípios de Santa Catarina é o órgão de assessoramento aos conselhos
da FECAM e das Associações de Municípios nos assuntos relacionados ao
movimento municipalista, e está vinculado à Federação.
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Grupo de Trabalho sobre o Marco Regulatório das Associações reuniu-se
em Florianópolis
O Grupo de Trabalho sobre o Marco Regulatório das Associações de
Municípios reuniram-se nesta terça-feira (29), em Florianópolis no auditório da
ARIS. O Grupo tem por objetivo a produção de um documento que regule as
Associações e seu funcionamento e ao mesmo tempo ofereça segurança
jurídica ao trabalho que é desenvolvido.
O documento que será referência para todas as Associações de Santa
Catarina abrangerá tópicos referentes a compras, contratação de pessoal,
transparência, planejamento e questões estruturais.
De acordo com o grupo em um segundo momento poderá inclusive ser
encaminhado projeto de lei à Assembleia Legislativa de Santa Catarina
versando sobre o tema.
Neste primeiro encontro refletiu-se também sobre a conjuntura atual, os
desafios políticos e técnicos, bem como a necessidade de unificar os
processos de transparência pública e das pautas municipalistas defendidas
pelas Associações.
Integram o Grupo os Secretários Executivos: da AMAI - Ingrid Piovesan,
da Amauc – Roberto Kurtz Pereira, da Amavi – Agostinho Senem, da Amrec –
José Roberto Madeira. Ainda o Assessor Jurídico da Amrec, Giovanni Marchi e
o Consultor da Amfri, João Luiz Demantova.
O Grupo foi criado durante a última reunião de Secretários realizada em
Criciúma nos dias 10 e 11 de agosto. Também foram estabelecidos mais dois
grupos de trabalho, um para discutir estratégias de transparência e o outro
sobre processos de comunicação e novos temas da gestão. A intenção com os
grupos de trabalho é o fortalecimento das ações desenvolvidas na Fecam e
Associações de Municípios.
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AMAI integra grupo de entidades que trabalham pela organização da Rota
do Milho
Nos dias 15 e 16 de setembro a AMAI representada pela Secretária
Executiva, Ingrid Piovesan e pelo Coordenador Movimento econômico, Leocir
Gandolfi participaram do evento Conexão Transfronteiriça, em Encarnación
(Paraguai).
A iniciativa teve como foco principal discutir as etapas para viabilização
da Rota do Milho. No grupo catarinense participaram representantes do
governo e de entidades empresariais, empresários e cooperativistas.
O objetivo é a liberação de transporte através de Balsas sobre o Rio
Paraná, na localidade de Mayor Julio Otaño (Paraguai), Eldorado (Argentina),
com entrada em Santa Catarina via Porto Seco de Bernardo de Irigoyen em
Misiones (Argentina) e Dionísio Cerqueira (Santa Catarina – BR). Outra
passagem entre São Pedro (Misiones/AR) e Paraíso (Santa Catarina) também
possui ações em andamento para atender as demandas.
Santa Catarina é o maior importador de milho do País e adquire por ano
mais de 3 milhões de toneladas do cereal de Mato Grosso, Goiás e Mato
Grosso do Sul. Segundo o secretário adjunto de Estado da Agricultura e da
Pesca, Airton Spies, existe a possibilidade de reduzir em até cinco vezes o
custo com frete do milho através da Rota do Milho. O Paraguai tem condições
de produzir o grão em abundância e o nosso Estado precisa da matéria-prima
para manter a competitividade do sistema produtivo de aves, suínos e gado
leiteiro.
O espaço para os pequenos negócios fica evidenciado e outros
propósitos são: fortalecer a integração produtiva, elevando o grau de
competitividade dos pequenos negócios nos territórios; melhorar a eficiência da
conexão logística intra territórios, fortalecendo a complementariedade das
cadeias produtivas dos três países; produzir riqueza e adição de valor
ancorados nas cadeias produtivas dos pequenos negócios, especialmente dos
territórios do Estado de Santa Catarina a Província de Misiones e o
Departamento de Itapúa, além de otimizar a conexão entre os modais de
transporte, elevando as oportunidades de competitividade dos territórios.
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A ROTA DO MILHO
A nova rota inicia no departamento de Itapúa (Paraguai), na cidade de
Mayor Julio Otaño, passando por Misiones (Argentina), pela cidade de
Eldorado com direção a Bernardo de Irigoyen, onde ocorrerá a conexão com o
Estado de Santa Catarina (Brasil), através de Dionísio Cerqueira, passando por
São Miguel do Oeste. O projeto conta com o apoio das forças políticas do
Estado de Santa Catarina, da Província de Misiones e do departamento de
Itapúa.
Entre as demais ações transfronteiriças em pauta está a colaboração do
BRIPAM com o NFSC para a viabilização de acordo com a Argentina e Brasil
para a realização de voos regionais de Chapecó para os países do Mercosul,
além da regularização da ponte entre San Pedro, Misiones e Paraíso, em
Santa Catarina.
A AMAI participou ainda de mais dois encontros para debater o assunto:
um no dia 9 de novembro em Maravilha, e nos dias 29 e 30 de novembro em
Chapecó.

49

Grupo de trabalho luta pela vinda do curso de Medicina para Xanxerê
No dia 13 de julho a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
representada pela Secretária Executiva, Ingrid Piovesan participou de uma
reunião com diversas entidades para formar uma comissão que trabalhará pela
implantação de um curso de Medicina em Xanxerê.
O Projeto Saúde Superior tem o apoio do Deputado Federal, João
Rodrigues e foi lançado no dia seis de julho pela Prefeitura de Xanxerê.
O Projeto recebeu apoio de todos os municípios da região. Desta forma
a AMAI participou de inúmeras reuniões de julho a setembro, sendo a
responsável pela elaboração do documento que apresentava as características
regionais e justificava a necessidade da criação do curso.
Como resultado desta ação em outubro a Comissão foi recebida pelo
Ministro da Educação em Brasília para pleitear o curso.
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Audiência Pública em Defesa da SUAS
A Secretária Executiva, Ingrid Piovesan integrou o comitê de
organização da audiência pública regional em defesa do Sistema Único de
Assistência Social, realizada no dia 27 de setembro. A audiência reuniu público
de toda a região da AMAI, a Câmara de Xanxerê ficou lotada e muitas pessoas
nem conseguiram entrar na plenária.
Em todo o território nacional acontece um movimento apartidário em
defesa da Política Pública de Assistência Social, tendo em vista que o
Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) havia aprovado um valor de
R$ 59 bilhões para 2018 (Resolução nº 12/2017), sendo 2,7 bilhões para
manter a rede de serviços e pagar parcelas em atraso referente a 2016 (1,3
bilhões).
No entanto, o Ministério do Planejamento indicou uma proposta
orçamentária de apenas R$ 78 milhões para toda a rede de serviços e
programas na área.
A AMAI atuou na mobilização de participantes, elaboração do documento final
da audiência.

Grupo de Trabalho para Implantação do Batalhão da PM em Xanxerê
A AMAI também faz parte da Frente de Trabalho para Implantação do
Batalhão da PM em Xanxerê. A Secretária Executiva, Ingrid Piovesan
coordenou a coleta de assinaturas de um abaixo-assinado em toda a região em
defesa desta causa.
No dia 5 de outubro os resultados do abaixo-assinado foram
apresentados em um encontro com lideranças regionais e deliberada pelo
grupo a solicitação de uma audiência com o Governador Raimundo Colombo.
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Pacto pela Inovação em Santa Catarina conta com a participação de
entidades públicas e privadas
A inovação é reconhecida como uma das principais formas para ampliar
a competitividade internacional da economia de um região, estado ou país.
Para fortalecer o ecossistema catarinense, o Governo do Estado, por meio da
Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), lançou em 30
de outubro, o Pacto pela Inovação durante o I Encontro do Ecossistema
Catarinense de Inovação. No total, 29 entidades assinaram o Pacto.
A proposta do Pacto pela Inovação é mobilizar diversas entidades
empresariais, educacionais e governamentais num compromisso com ações
estratégias para transformar Santa Catarina num dos Estados mais inovadores
e empreendedores do mundo. Para alcançar este objetivo será criada uma
Rede de Centros de Inovação, com foco na transformação e modernização do
perfil econômico de Santa Catarina.
“Principalmente em momentos de crise, os investimentos em inovação
são os mais necessários para manter a economia forte, equilibrada e,
sobretudo, competitiva diante o cenário internacional”, disse o secretário de
Estado da Comunicação, João Evaristo Debiasi, que representou o governador
Raimundo Colombo na abertura do evento.
O secretário de Desenvolvimento, Carlos Chiodini, disse que a ideia é
aumentar os níveis de conexão e convergência das ações do ecossistema
catarinense de inovação para multiplicar resultados. Segundo ele, esse
alinhamento dos setores público e privado é importante para atingir os
objetivos. As 13 cidades que estão recebendo os centros de inovação serão
priorizadas, mas depois as demais regiões serão integradas.
A Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan, participou do evento e
explica que as Associações de Municípios que tiverem interesse também
poderão participar do trabalho que será desenvolvido pelo Pacto.

