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“Cuidar das pessoas desenvolve,
transforma e faz crescer toda
uma região”
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PALAVRA DO PRESIDENTE
Aos colegas prefeitos, prefeitas,
colaboradores e aos estimados
leitores.

Amélio Remor Junior
Prefeito de Ouro Verde
Presidente da Amai - Gestão 2020

Amélio Remor Junior
Prefeito de Ouro Verde
Presidente AMAI
Gestão 2020

4

O ano de 2020 foi um ano desafiador, enfrentamos um período de incerteza e de tensão
em toda a sociedade. Reforçamos o comprometimento no trabalho, tomando decisões
muito difíceis, buscando atuar de maneira efetiva na defesa contra a pandemia COVID-19.
Reconhecemos
a
importância
dessa missão em proteger nossa sociedade e também manter a economia,
mesmo com os desafios apresentados.
A AMAI representa a força e a união que os
municípios tem em prol ao bem comum. Focamos nesse ano de 2020 em atender da melhor
maneira possível os municípios e possibilitar
condições para que proporcionassem melhor
qualidade de vida aos moradores.Temos focado em oferecer o máximo de informações para
que todos possam tomar as decisões baseadas em fatos e projeções confiáveis. Hoje trabalhamos para mais de 150 mil pessoas. Desta
forma torna-se possível a realização de ações
que impulsionem o desenvolvimento integrado e sustentável melhorando assim a capacidade administrativa, econômica e social dos
municípios. Seguimos firmes e unidos, para
enfrentarmos quaisquer dificuldades e sairmos
vitoriosos rumo a um futuro cada vez melhor.

DIRETORIA EXECUTIVA
PRESIDENTE

Amélio Remor Junior

Prefeito de Ouro Verde

1º VICE PRESIDENTE

Wilamir Domingos Cavassini

Prefeito de Abelardo Luz

2º VICE PRESIDENTE

Leomar Listoni

Prefeito de Passos Maia

CONSELHO FISCAL
Alceu Wrubel
Noeli José Dal Magro
Gilberto Lazzari
Avelino Menegolla
Jurandi Dell Osbel
Clori Peroza

Prefeito de Ponte Serrada
Prefeito de Lajeado Grande
Prefeito de Faxinal dos Guedes
Prefeito de Xanxerê
Prefeito de Entre Rios
Prefeita de Ipuaçu
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ASSEMBLEIA GERAL
Wilamir Cavassini
Rafael Calza
Jurandi Dell Osbel
Gilberto Lazzari
Clori Peroza
Noeli José Dal Magro
Adilson Barella
Amélio Remor Junior
Leomar Listoni
Alceu Alberto Wrubel
Eliéze Comachio
Volmir Felipe
Avelino Menegolla
Lírio Dagort

Prefeitos dos 14 Municípios da AMAI, gestão 2016-2020, que compõem a Assembleia Geral.

6

Prefeito de Abelardo Luz
Prefeito de Bom Jesus
Prefeito de Entre Rios
Prefeito de Faxinal dos Guedes
Prefeita de Ipuaçu
Prefeito de Lajeado Grande
Prefeito de Marema
Prefeito de Ouro Verde
Prefeito de Passos Maia
Prefeito de Ponte Serrada
Prefeita de São Domingos
Prefeito de Vargeão
Prefeito de Xanxerê
Prefeito de Xaxim

CONSELHO POLÍTICO
AMAI realiza primeira Assembleia de 2020
Pauta incluiu apresentação do relatório de atividades de 2019, eleição e posse da nova diretoria e informações sobre o FUNDEB. A primeira assembleia de prefeitos da AMAI aconteceu
na tarde de 13 de Janeiro de 2020 e reuniu prefeitos dos 14 municípios que compõe a regional.
Primeiramente foi apresentado pela Presidente Eliéze Comachio, o relatório de atividades,
que reúne as informações, números e ações dos setores da Associação durante o ano de 2019.
Eliéze apresentou o Balanço social da AMAI explanando sobre os oito projetos da Associação e suas conquistas municipalistas em 2019. Os profissionais da AMAI apresentaram as ações dos setores durante o ano. Ainda, foi pontuado aos prefeitos sobre o Fundeb.

Prefeito de Ouro Verde é o
novo presidente da AMAI
Esta foi à última assembleia coordenada pela prefeita de São Domingos,
Eliéze. Durante a reunião foi realizada a eleição para composição da
nova diretora, ficando composto pelo
Prefeito de Ouro Verde, Amélio
Remor Junior, como presidente,
Prefeito de Abelardo Luz, Wilamir
Cavassini como 1º vice-presidente
e como 2º vice-presidente o prefeito
de Passos Maia, Leomar Listoni. Amélio Remor Junior, Prefeito de Ouro Verde. Gestão 2016-2020.
Eliéze finalizou a reunião agradecendo aos prefeitos, colaboradores da AMAI e servidores, pelo
companheirismo e excelente trabalho prestado no ano de 2019, comentou ainda sobre o prazer de
ser a primeira mulher a presidir a Associação em seus 41 anos e desejou ao novo presidente um
ano de muitas conquistas.
Prefeito Junior, em sua primeira fala, elogiou o mandato da ex-presidente e o comprometimento da equipe que se apresenta muito qualificada dentro da Associação. Agradeceu os votos e se
colocou à disposição para lutar junto aos demais prefeitos para constantes melhorias para a região
do Alto Irani.

7

CONQUISTAS MUNICIPALISTAS
O movimento municipalista é uma rede que
abrange todo o território brasileiro, integrada principalmente pelos gestores públicos
municipais que fazem acontecer o dia-a-dia
dos 5.568 Municípios e que conta com o apoio, articulação, organização, tecnologia, representatividade e orientação técnica de entidades
como a AMAI, CNM e Fecam com atuação em
nível regional, estadual e nacional. A seguir
destacamos as principais conquistas dessa rede
em 2020, principalmente no enfrentamento a
Covid-19.
COMBATE À COVID-19
•Fundos de saúde
A Lei Complementar 172, de 15 de abril, do
PLP 232/2019, autoriza o uso de saldos financeiros de repasses do Ministério em anos anteriores que estão parados nos Fundos de Saúde.
Municípios terão cerca de R$ 9 bilhões para
utilizar até dezembro – R$ 2,1 bilhões nas contas dos antigos blocos de financiamento e o
restante do bloco de custeio.
•Recursos para saúde
No pacote anunciado pelo governo, estão previstos R$ 8 bilhões para atenção primária de
saúde – os Estados já receberam R$ 1 bilhão
(entre R$ 2 e R$ 5 por habitante) para distribuir
aos Municípios. Diversas portarias da pasta
tratam do tema. Além disso, deverá ser antecipado o pagamento das emendas impositivas da
saúde de 2020.
•Mais médicos
O Ministério da Saúde publicou quatro editais
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para reforço do Programa Mais Médicos pelo
Brasil. Das mais de 5 mil novas vagas, 3.391
estão sendo preenchidas em 1.202 Municípios
entre 15 e 24 de abril.
•Equipamentos de saúde
O PL 668/2020 foi sancionado na forma de Lei
13.993/2020, proibindo a exportação de equipamentos de proteção individual (EPIs), respiradores, camas e monitores durante a pandemia. O Ministério da Economia publicou
também resolução concedendo redução temporária da alíquota do Imposto de Importação
para insumos de saúde.
GESTÃO
•Menos burocracia para compras e contratações
A MP 951/2020, publicada dia 15 de abril,
autoriza o uso do Sistema de Registro de Preços
(SRP) na aquisição, com dispensa de licitação,
bens, serviços e insumos para combater a
disseminação da Covid-19.
•Prazos de convênios e contratos
Por meio da Portaria Interministerial 134/2020,
o Ministério da Economia e a CGU flexibilizaram os prazos de convênios e contratos de
repasse firmados com a União. Ficam prorrogadas por 240 dias as datas-limites para
cumprimento das condições suspensivas.
•Contratações e orçamento
Para diminuir a burocracia e deixar os processos de compra e contratação mais rápidos, o
governo federal apresentou a MP 961/2020, e

deputados e senadores aprovaram a Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) 10/2020, do
orçamento de guerra. A MP autoriza o uso do
Regime Diferenciado de Contratações Públicas
(RDC) em todas as licitações durante o período de calamidade – regra que vale para obras,
serviços, compras, alienações e locações.
•LC 173/2020
Suspensão de pagamentos de dívidas e recolhimento da contribuição patronal; repasse de
R$ 23 bilhões aos Municípios; extensão do
decreto de calamidade pública a todos os
Entes; dispensa dos itens do Cauc como requisitos para transferências voluntárias e acesso a
operações
de
crédito.
•Prazos
Para que os gestores e os servidores pudessem
dar prioridade ao combate da Covid-19, vários
prazos foram prorrogados: convênios e contratos; Imposto Territorial Rural (ITR); Restos a Pagar; Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF); Plano de Mobilidade; Plano Municipal de Saneamento Básico; instalação dos aterros sanitários e inclusão
das Organizações Sociais (OSs) nos cálculos de
despesa de pessoal.
ECONÔMICO
•Complementação FPM
A recomposição do FPM dos Municípios que
sofrerem queda nos meses de março a junho
para garantir os mesmos valores de 2019 está
prevista na Medida Provisória (MP) 938/2020.
No dia 14 de abril, as prefeituras receberam o
primeiro aporte, referente ao mês de março, de
R$ 531 milhões. O governo estima repassar, no
total, R$ 16 bilhões.

•Complementação ISS e ICMS
Os deputados aprovaram o PLP 149/2019
para garantir recomposição do ISS e do ICMS
aos Municípios e aos Estados por seis meses
R$ 80 bilhões. O projeto ainda suspende
exigências e limites da LRF e de outros
requisitos do Cauc para facilitar o acesso dos Entes a transferências voluntárias e
para contratação de operações de crédito.
•Extensão do prazo do ITR
De acordo com a Instrução Normativa (IN)
1.939/2020, da Receita Federal, os Municípios
que possuem convênio com a União para
cobrança e fiscalização do Imposto Territorial
Rural (ITR) terão até 30 de junho para entregar
as informações do Valor da Terra Nua (VTN).
•Prorrogação Restos a Pagar
O Decreto 10.315/2020 prorroga o prazo para
cancelamento dos Restos a Pagar (RAPs) da
União devidos aos Municípios. As prefeituras terão até 31 de dezembro para pleitear os
recursos de 2015 e 2016 junto aos ministérios.
•Novo prazo DCTF
Os Municípios terão até o 15º dia útil de julho
para entregar a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF). O novo prazo, até então estipulado para os meses de abril,
maio e junho, está na Instrução Normativa
1.932/2020 da Receita Federal do Brasil (RFB).
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SOCIAL E TERRITORIAL
•Recursos para assistência social
Crédito extraordinário de R$ 2,55 bilhões,
liberados pelo Ministério da Cidadania, por
meio da MP 953/2020 para aquisição de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
alimentos
e
acolhimento.
Deles,
R$ 899 milhões serão destinados conforme a
Portaria 369/2020; R$ 600 milhões pela Portaria 378/2020; sendo assim, ainda resta pouco mais de R$ 1 bilhão para investimento em
ações do Suas para o enfrentamento do vírus.
•Auxílio emergencial
Estabelecido no Decreto 10.316/2020, que
regulamentou a Lei 13.982/2020, o auxílio emergencial federal é concedido para trabalhadores
informais, desempregados e MEIs de famílias de
baixa renda. Por três meses, mais de 24 milhões
de brasileiros devem ser beneficiados com renda
básica de R$ 600 a R$ 1.200 – total R$ 45 bilhões.
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•Recurso do FIA
O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) autorizou
o uso dos recursos dos Fundos da Infância e
Adolescência (FIA) para ações de prevenção ao coronavírus enquanto durar o estado de calamidade pública.
•Merenda escolar
Resolução do FNDE regulamenta a Lei
13.987/2020 e determina como deve ocorrer
a distribuição de alimentos com recursos do
Pnae durante o período de suspensão das aulas
em razão da situação de emergência ou calamidade.
•Auxílio cultura
R$ 1,5 bilhão para Municípios utilizarem em
ações emergenciais do setor.

•Calendário escolar
Dispensado mínimo de 200 dias letivos para
escolas da educação básica e mínimo de 800
horas para educação infantil.
•Agricultura:
R$ 500 milhões para ações de segurança alimentar e nutricional por meio do Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA).

•Promulgação da Emenda Constitucional
(EC) 108/2020
Torna permanente o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
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EQUIPE TÉCNICA
A AMAI presta assessoramento técnico municipal nas áreas de administração e planejamento, contabilidade, engenharia, topografia, movimento econômico, comunicação
e informática. O objetivo é a realização de
obras e serviços de interesses comuns dos associados, melhorando assim a capacidade
administrativa, econômica e social dos municípios. Todo o trabalho desenvolvido pela

AMAI visa à melhoria da qualidade de vida
da população por meio serviço público através
de projetos, capacitações, consórcios, reuniões
técnicas que venham de encontro às necessidades dos municípios. Atualmente, a equipe
conta com técnicos qualificados, na maioria
graduados ou com especialização nas áreas
de trabalho que desenvolvem dentro da AMAI.

Secretária Executiva
Ingrid Aline Piovesan

Assessora Contábil
Andreza Gallas

Assessor Jurídico
Dori Edson Garcia

Assistente Administrativa
Diéssyca Jeanne Lemos
Amaro

Coordenador em
Movimento
Econômico
Leocir Galdolfi

Coordenadora de
Formação Continuada
Fernanda Bertotto

Engenheira Civil
Tania Mara Baldissera

Engenheiro Eletricista
Charles Barbieri

Estagiária
Ana Luiza Vuelma

Arquiteta e Urbanista
Laureane Testa
Amoedo

Arquiteta e Urbanista
Patricia Camilotti

Engenheiro Florestal
Maicon Gentil Polese
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Coordenador de Topografia/Agrimensura
Alcemir Rama

SECRETARIA EXECUTIVA
A partir de março de 2020, a
Secretaria Executiva atuou juntamente com o grupo de Prefeitos,
no grande desafio da Gestão Pública que foi a cocriação de soluções
rápidas para o combate a pandemia
na região da AMAI, fornecendo
suporte aos municipios coligados.
A Secretaria Executiva foi responsável
pelo envio imediato de informações,
em especial, inúmeras normas
editadas pelos governos estadual
e fede- ral, colaborando para um
governo ágil visando impactos
positivos na vida de seus cidadãos.
Diante de uma situação que
apresenta desafios novos cada dia,
como o combate ao COVID-19,
todo minuto conta, e daí a importância de buscar na AMAI os reforços
necessários para uma ação veloz
e eficiente. Para o setor público, o

desafio é ter agilidade para promover a criação dessas iniciativas ou para identificar e articular as que já existem.
Por esta razão a Secretária Executiva participou de
mais de 200 reuniões, com aproximadamente 1000
horas de duração, com o objetivo de coletar informações e mediar a defesa dos interesses dos associados.

•Gerência Administrativa e Financeira
•Gerência de Recursos Humanos
•Gestão do Conhecimento
•Planejamento
•Secretaria Executiva
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A Secretaria Executiva é responsável ainda
pela administração da Entidade, bem como,
por prestar assistência à Diretoria Executiva e Prefeitos Associados. Também, atua junto ao Colegiado de Secretários Executivos,
Federação Catarinense de Municípios (Fecam)
e a Confederação Nacional de Municípios.
Ainda desenvolve o trabalho como
responsável pela Governança Pública, nos
termos do Decreto 9.203/2017, como o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar,
direcionar e monitorar a gestão, com vistas à
condução das políticas públicas e à prestação
de serviços de interesse da sociedade.
São princípios da governança pública, conforme art. 3º do Decreto n. 9.203, de 22
de
novembro de 2017, são: capacidade de
resposta; integridade; confiabilidade; melhoria regulatória; prestação de contas e

Colaboradora: Ingrid Aline Piovesan
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responabilidade e transparência. Neste sentido, é a responsável pela mediação de pleitos
dos municípios, sociedade organizada e colaboradores, junto a Assembleia de Prefeitos.
Ao longo de 2020, atuou na criação de
PROJETOS que partem da articulação, estudo e iniciativa da secretaria, em que pensa
o melhor formato e contatos para o sucesso
do projeto e sua melhor aceitação, e envolvimento, entre eles: AMAI REGULARIZA
Projeto de Regularização Fundiária foi criado partindo da análise de demanda regional; AMAI EDUC, única plataforma de ensino a distância do municipalismo catarinense;
CAPACITAÇÃO DO BEM, acesso ao ensino
gratuito nos cursos organizados pela Associação em troca de donativos que são destinados à entidades. Os projetos mencionados
são executados pela equipe da Associação.

COLEGIADOS TEMÁTICOS
Foram 40 reuniões colegiadas realizadas em
2020, que envolveram mais de 800 servidores.
A maioria dos encontros aconteceu via web em
virtude da pandemia.
CULTURA
Orientação e produção de documentos de
referência para a execução da Lei Aldir Blanc
que ofereceu a oportunidade dos municípios
promoveram ações de auxílio financeiro ao
setor cultural. A iniciativa buscou apoiar profissionais da área que sofreram com impacto das
medidas de distanciamento social por causa do
coronavírus.

NUTRIÇÃO
Elaboração dos Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) em
acordo com as recomendações necessárias de
prevenção a Covid 19 relacionados a alimentação escolar para a abertura das escolas.
EDUCAÇÃO
•Reordenamento do calendário escolar e
organização do sistema hibrido de ensino
•Produção
de
instrumentos
jurídicos para re- gulamentação junto aos
Conselhos
Municipais
de
Educação
•Orientação para aplicação dos recursos na
alimentação escolar e organização dos
kits de alimentação que foram distribuídos aos alunos da rede municipal.
•Formação e aplicação de simulados para a

rede municipal, estadual e privada de ensino para construção dos Planos Municipais de Contingência da Educação e Planos
Escolares de Contingência, com foco para
planejar a reabertura das escolas com segurança para toda a região. em parceria com
a Coordenação Regional de Defesa Civil

ASSISTÊNCIA SOCIAL
Orientações técnicas para aplicação dos
recursos extras provenientes de transferência fundo a fundo do Governo
Federal e Estadual, que foram destinados exclusivamente para o enfrentamento da pandemia.
Atuação junto ao Governo Federal sobre
os problemas enfrentados pelos usuários
para recebimento do auxílio emergencial.
Reordenamento dos serviços e elaboração de Plano de Contingência para
as ações a serem desenvolvidas pela assistência social durante a pandemia.
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A AMAI em parceria com a Federação
Catarinense de Municípios oferece aos associados diversos serviços na área de tecnologia da informação. O destaque de atuação do

EVENTOS
Em 2020 mesmo com o advento da pandemia
as atividades de formação e orientação foram
mantidas, sendo realizadas:11 assembleias de
prefeitos, 40 reuniões de colegiados, 15 encontros técnicos, 6 cursos presenciais 12 cursos
EaD. Total de 84 eventos em 2020, com 3396
participantes. Com a realização dos cursos foi
gerada uma economia de R$ 746.385,000.
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departamento neste ano foi para o apoio aos
municípios na organização para cumprimento a
transparência relacionada as despesas do Covid.

CURSOS DE DESTAQUE
2º SEMINÁRIO REGIONAL DE CULTURA
DO ALTO IRANI
Realizado de maneira web em 24 de junho contou com o apoio da Fundação Catarinense de
Cultura (FCC) e Conselho Estadual de Cultura (CEC). Foram abordadas novas rotinas para
a cultura, processo de instituição dos fundos
municipais de cultura e os procedimentos para
salvaguarda do patrimônio material e imaterial.
ENCONTROS COM O TCE
Com o apoio do Instituto de Contas foram
promovidos dois encontros com objetivos de
orientar técnicos nas áreas de departamento
pessoal, contabilidade e controle interno sobre
procedimentos a serem adotadas de maneira
web.
FORMAÇÃO PARA O PLANCON – EDU
Mais de duas mil pessoas participaram da formação para a elaboração do Plano de Contingência Escolar das redes municipal, estadual
e privada. A Formação que contou com 40h e
foi realizada em parceria com a Coordenação
Regional de Defesa Civil e AMnoroeste orientou os participantes sobre os procedimentos
para a construção do Plano. Para concluir a formação foram realizados oito simulados presenciais e apresentando possíveis situações que podem ser enfrentadas no momento do retorno as
aulas.

Colaboradora:
Fernanda Bertotto
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ASSESSORIAS
ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA
Colaboradora: Diéssyca Jeanne Lemos Amaro

ASSESSOR JURÍDICO
Colaborador: Dori Edson Garcia

A Assistente Administrativa tem papel fundamental no acompanhamento e controle das
rotinas de trabalho da Associação e organizações. É a profissional responsável pelo controle de notas, boletos e pelo gerenciamento
das tarefas de rotina essenciais ao funcionamento de qualquer organização, como emissão
de documentos, atualização de cadastro e atendimento aos colaboradores e ao público.

A assessoria jurídica tem como objetivo principal prestar serviço especializado nas áreas em
que a Associação atua, além de prestar assessoria para os 14 Municípios que fazem parte da
Associação, com o objetivo de prevenir e retificar as ações que serão desenvolvidas diminuindo erros ou falhas por falta de conhecimento jurídico. Ao trazer o conhecimento jurídico
para dentro das atividades da organização, o
assessor jurídico traz maior segurança para
as ações e, por via de consequência, traz com
isso economia aos Municípios e para a própria
Associação, uma vez que, observada a legislação, evitar-se-á demanda judiciais ou extrajudiciais, ou até mesmo paralisação de projetos e ações por infração a legislação vigente.
Ao ter alguém ou uma equipe designada a
procurar formas de tornar as ações e projetos conforme a legislação, os gestores públicos terão maior segurança para dar andamento aos empreendimentos públicos.

ASSESSOR CONTÁBIL
Colaboradora: Andreza Gallas
O profissional da área de Contabilidade é
responsável pelo controle do movimento financeiro de empresas no que se refere à apuração
de impostos e de taxas referentes à prestação
de serviços e produtos. O trabalho consiste na
descrição, registro
e controle de toda
a movimentação de dinheiro de uma
empresa. É papel da contabilidade da empresa gerar demonstrativos de acordo com
todos os dados organizados. A prática, portanto, é que apresenta a situação patrimonial, econômica e financeira da organização.
COORDENADOR MOVIMENTO
ECONÔMICO
Colaborador Leocir Gandolfi
Os atributos do Movimento econômico são: Fiscalizar o cumprimento da legislação tributária;
constituir o crédito tributário mediante lançamento; controlar a arrecadação e promover a
cobrança de tributos, aplicando penalidades;
analisar e tomar decisões sobre processos administrativo-fiscais; controlar a circulação de
bens, mercadorias e serviços; atender e orientar contribuintes e, ainda, planejar, coordenar e
dirigir órgãos da administração tributária.
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ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO
O setor de Engenharia, Arquitetura e
Urbanismo da AMAI presta aos municípios um variado leque de serviços
nesta área de atuação. Considerando
que 2020 foi um ano de adaptações ,
o setor deu continuidade a vários projetos, seguindo as exigências
legais.

Colaboradores:
Ana Luiza Vuelma
Charles Barbieri
Laureane Testa Amoedo
Patricia Camilotti
Tania Mara Baldissera

Projetos em destaque
CEMEI DOCE ENCANTO FAXINAL DOS GUEDES

O Projeto do Centro Municipal de Educação
Infantil Doce Encanto tem por objetivo a
ampliação de ofertas de vagas para atender a
educação infantil no município.
Foram entregues ao município em junho
os projetos arquitetônico, hidrossanitário,
acessibilidade, estrutural, preventivo contra incêndio, pluvial, climatização, elétrico, telefônico, lógico; além dos memoriais, cronograma e
orçamento.
O investimento previsto para a execução é de
R$ 1.444.055,95. O espaço de mais de 700m²
contará com salas de aula e administrativo,
brinquedoteca, espaço livre para atividades de
integração e banheiros acessíveis.
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ACESSO JOÃO BONAN DE VARGEÃO
O popular acesso do meio recebeu um projeto completo de revitalização da pavimentação asfáltica, drenagem, sinalização, acessibilidade, orçamento, cronograma e memorial.
A área contemplada será de mais de 9800m²
e orçamento de R$ 880.180,28 reais.

Imagens Ilustrativas
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O projeto foi desenvolvido em 2018, entretanto em 2020 foram executados os ajustes,
atualizações e desenvolvido o projeto 3D.

PRAÇA SÃO DOMINGOS
Com investimento previsto de 183 mil reais
e uma área de 1100m² contendo playground,
quadra de areia, iluminação em LED, espaço
para futura academia ao ar livre, áreas verdes e
espaços de recreação.

A Praça tem como objetivo de propiciar as
pessoas não apenas um local para o lazer, mas
também para qualidade de vida, prevenção
de doenças, e também como uma forma de
socialização.

Imagens Ilustrativas
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PAVIMENTAÇÃO LINHA PEDRON EM VARGEÃO
O loteamento da linha Pedron foi recentemente
legalizado por meio do AMAI Regulariza. Com
foco em oferecer mais qualidade de vida aos
moradores dessa área foi desenvolvido projeto
de pavimentação poliédrica, drenagem pluvial
e passeios.
O investimento previsto é de R$ 298.111,52
com uma área total de 24.819m². Importante
registrar que todos os projetos desenvolvidos
pela equipe da AMAI seguem as normas de
acessibilidade, que demandam estudos específicos para cada situação.

Imagens Ilustrativas
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TOPOGRAFIA
O setor de Topografia da AMAI presta aos
municípios um variado leque de serviços,
tais como:
•Regularização e demarcação de terrenos para
loteamento popular ou conjuntos habitacionais;
•Demarcação, levantamento e alinhamento de ruas para projetos de pavimentação asfáltica e de pedras irregulares;
•Atos de regularização de matrícula
de
terrenos
para
uso
público, usocapião, parcelamento do solo;
•Conferência
de
terraplanagem,
rede
de
água
e
esgoto;
•Projetos
para
ampliação
da
área
urbana
do
município;
•Levantamento e demarcação de áreas para
execução de projetos de engenharia, arquitetura e obras de infraestrutura urbana;
•Demarcação de divisas

Rua Paralela BR-282 localizada em
Ponte Serrada
Foi realizado um levantamento planialtimétrico da sua extensão é de aproximadamente
2.300m, sendo que o projeto vai ser executado em duas etapas, foram cadastrado meio-fio,
drenagem, placas de sinalização, muros, divisas,
postes, lixeira, trechos de calçamento a serem
removidos para melhorar base, edificações
e entradas de veículos, todo nosso trabalho
é georreferenciado em um sistema geodésico SIRGAS2000, sendo assim quaisquer
mudança que ocorra em um espaço temporal conseguimos atualizar seus dados, posterior é feito o processamento desses dados
no escritório assim se tornando um desenho
técnico com elaboração de curvas de níveis.

Levantamento planialtimétrico com elaboração de curvas de níveis e desenho técnico
do acesso à Lajeado Grande
Trata-se de uma obra de grande impacto com
cerca de aproximadamente 1.620m em toda
sua extensão, para isso foram tomadas todas as
medidas possíveis para realização de um projeto sem erros, cadastrando minuciosamente
o trecho de intervenção, com grande riqueza
de detalhes proporcionando mais segurança
para o engenheiro responsável, a equipe preza qualidade e rapidez nos seus levantamentos
topográficos.

Colaboradores:
Alcemir Rama
Maicon Gentil Polese
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AMAI REGULARIZA
O Projeto AMAI Regulariza visa realizar
o processo de regularização fundiária
em áreas públicas e de interesse social
dos municípios. A Associação é uma das
únicas que oferecem o serviço aos municípios.
O projeto oferece suporte técnico aos 14
associados a AMAI, dando 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

AMAI

reguLARiza
Seu município legal
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direito ao meio ambiente ecologicamente equi
librado.

Colaboradores:
Alcemir Rama
Maicon Gentil Polese
Patricia Camilotti

COVID-19

A pandemia do Coronavírus tem se apresentado como um dos maiores desafios sanitários em escala global deste século para todos os
líderes no mundo.
Na região da AMAI não foi diferente, desde 18
de março quando o Governo Estadual emitiu
os primeiro decretos, a Associação assumiu
o compromisso de orientar os municípios na
mais variadas áreas sobre os procedimentos a
serem adotados, no grande desafio da Gestão
Pública que foi a cocriação de soluções rápidas
para o combate a pandemia.
A AMAI com estratégia e equipe bem articulada, pode auxiliar o setor público com respostas
para problemas que afetam a todos, por meio
da conexão técnico da Entidade e colegiados
multisetoriais. O mesmo ocorreu nas instâncias de governança entre colegiado de Prefeitos
e Entidades municipalistas e demais grupos de
trabalhos.
O poder da colaboração: sozinho, dificilmente
qualquer ente público conseguiria, em algumas
semanas, elaborar tantas normas e soluções
para enfrentar qualquer desafio que seja. Mas
com o apoio da AMAI, em especial há que se
destacar a Assessoria de Educação, foi possível
atuar fortemente juntos aos colegiados de
educaçao, assistência social e cultura para solucionar problemas comuns referente a normatização de regras e processos de transferência
de recursos. Ademais a articulação de colegiados por meio da AMAI, provou que as

melhores respostas não estão na cabeça de alguém individualmente.
Importância da agilidade: um governo ágil
pode ter impactos positivos na vida de seus
cidadãos. Diante de uma situação que apresenta desafios novos cada dia, todo minuto conta,
e daí a importância de buscar na AMAI os reforços necessários para uma ação veloz e eficiente.
Foram 10 meses de trabalho incansável da
AMAI e de muitos parceiros estudando e
promovendo medidas de proteção para que
os índices da região não acompanhassem o
cenário nacional.
A AMAI durante a pandemia produziu
inúmeras orientações técnicas, modelos de
documentos, organizou reuniões intersetorias
com a governança regional, integrou grupos de
trabalho estaduais e regionais, integra o
GRAAC/COES da região de saúde de Xanxerê
por onde passaram as decisões mais importantes deste ano.
Sem dúvidas, 2020 foi ano árduo para nossa
equipe como nunca visto antes. Foram muitas
horas extras, um número infinito de reuniões
online que começavam às 8h e se estendiam até
altas horas, falta de consolidação na atuação
dos Governos Federal e Estadual onde portarias eram emitidas e reemitidas às vezes no
mesmo dia, recursos que vieram sem poder de
flexibilização para os municípios dificultando
em muitos casos a execução dos serviços onde
realmente eram necessários.
Não temos como registrar em um breve texto
todos os desafios e situações que enfrentamos,
mas podemos afirmar que tanto a AMAI quantos os municípios associados em cada decisão
buscaram acima de tudo poupar vidas e garantir a segurança e a assistência de boa qualidade
a cada cidadão que reside na região do
Alto Irani.
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R$ 60.394,00
R$ 892.268,00

R$ 11.500,00

R$ 31.350,00

R$ 33.000,00

R$ 40.400,00

R$ 20.300,00

R$ 70.820,00

R$ 425.820,00

São Domingos

Vargeão

Xanxerê

Xaxim

R$ 61.301,00

R$ 78.300,00

R$ 145.180,00

R$ 65.024,00

R$ 23.417,00

R$ 39.526,00

R$ 25.213,00

R$ 20.427,00

Ponte Serrada

R$ 8.500,00

Lajeado Grande

R$ 91.140,00

Passos Maia

R$ 65.200,00

Ipuaçu

R$ 93.761,00

R$ 25.250,00

R$ 5.000,00

Faxinal dos Guedes

R$ 70.827,00

R$ 31.241,00

R$ 20.000,00

R$ 44.300,00

Entre Rios

Ouro Verde

R$ 19.600,00

Bom Jesus

R$ 86.517,00

Engenharia

Marema

R$ 30.600,00

Abelardo Luz

MUNICÍPIO

R$ 356.000,00

R$ 17.800,00

R$ 17.800,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

R$ 26.700,00

TI (portais
municipais/turimo/
e-mails)

R$ 737.025,00

R$ 135.875,00

R$ 207.225,00

R$ 32.625,00

R$ 26.625,00

R$ 51.425,00

R$ 22.350,00

R$ 28.400,00

R$ 13.475,00

R$ 26.725,00

R$ 49.975,00

R$ 19.025,00

R$ 16.100,00

R$ 22.250,00

R$ 84.950,00

EDUC

R$ 9.360,00

R$ 360,00

R$ 2.880,00

R$ 840,00

R$ 360,00

R$ 240,00

R$ 480,00

R$ 240,00

R$ 480,00

R$ 0,00

R$ 840,00

R$ 1.320,00

R$ 240,00

R$ 480,00

R$ 600,00

EAD

R$ 176.665,00

R$ 0,00

R$ 44.790,00

R$ 37.600,00

R$ 16.275,00

R$ 0,00

R$ 75.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 3.000,00

R$ 0,00

R$ 0,00

AMAI
Regulariza

R$ 4.591.596,52
R$ 2.091.066,39
R$ 2.671.592,53
R$ 1.704.963,91
R$ 2.942.886,23
R$ 3.538.256,21
R$ 2.951.962,55
R$ 2.563.578,42

R$ 6.872.709,63
R$ 4.357.741,52
R$ 2.008.714,39
R$ 2.585.724,53
R$ 1.584.847,91
R$ 2.783.439,23
R$ 3.363.517,21
R$ 2.703.822,55
R$ 2.347.113,42
R$ 8.062.412,06
R$ 58.532.615,63

R$ 61.129.753,63

R$ 8.347.661,06

R$ 12.064.224,07

R$ 7.018.515,63

R$ 1.948.462,76

R$ 11.709.928,07

R$ 2.132.779,29
R$ 2.109.629,76

R$ 2.032.508,29

R$ 6.401.041,05

Soma serviços

R$ 6.171.674,05

Movec

RESUMO GERAL: SERVIÇOS E VALORES

“HÁ 42 ANOS

PERTO DE VOCÊ!”
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