Ata 348/2016 - Às nove horas, do dia 1º de setembro de dois mil e dezesseis, no auditório da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI), no município de Xanxerê, atendendo ao Edital de Convocação número doze de dois
mil e dezesseis (12/2016), sob a Presidência do Prefeito de Abelardo Luz, Senhor Dilmar Antonio Fantinelli, reuniramse em Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes,
Marema, Ponte Serrada, Vargeão e Xanxerê, dentre outros convidados, conforme registro no livro de presenças
número três (3), página sessenta e três (65) frente e verso. 1.) O Presidente da AMAI, Dilmar Antonio Fantinelli, abriu
a sessão saudando a todos e agradecendo pela presença. Ato contínuo, convidou o Diretor de Articulação
Institucional da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Senhor Celso Vedana e o Coordenador de
Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto, para apresentarem o Índice de Desenvolvimento Municipal
Sustentável (IDMS) dos Municípios da AMAI. O Senhor Vedana explicou que o IDMS tem como objetivo avaliar o
Município segundo o seu nível de desenvolvimento sustentável, além de ser 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. Após explanação dos números da região, foi perguntado aos
Prefeitos se gostariam de firmar termo de parceria entre a Federação e Entidades locais para Constituição da Rede
Colaborativa do Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável (SIDEMS). Os prefeitos
aprovaram por unanimidade a criação da rede e solicitaram que fosse dado início aos trabalhos a partir do próximo
ano. 2) O Coordenador de Desenvolvimento Ambiental da Fundação do Meio Ambiente (FATMA Chapecó), Rafael
Gasparini, realizou uma Explanação sobre corredores ecológicos. Ato contínuo, explicou o funcionamento dos
corredores ecológicos, em especial do Corredor Ecológico Chapecó que inclui a região da AMAI. Enfatizou que 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 seis mil
reais por propriedade, com vinte por cento (20%) de contrapartida do produtor rural. Ato contínuo, informou que na na
região da AMAI cento e trinta e cinco (135) propriedades aderiram a esta modalidade do programa, que ainda oferece
as linhas de adequação ambiental, pagamento por serviços ambientais e o sistema de créditos de conservação que
está em fase final de desenvolvimento. Ato contínuo, Rafael também explicou que serão disponibilizadas quatro
placas para cada município para sinalizar que a região pertence ao corredor ecológico. Por fim, relatou que já foram
entregues aos Prefeitos sugestões de locais nas rodovias para instalação das placas. 3.) A Secretária Executiva da
AMAI, Ingrid Aline Piovesan, apresentou orientações quanto aos aspectos da elaboração do Diagnóstico
Socioambiental que vem sendo solicitado pelo Ministério Público (MP) aos municípios. Ato contínuo, explanou sobre
a metodologia, etapas de levantamento, coleta de dados e análises de informações frente aos Termos de Ajuste de
Conduta (TACs) aplicados pelos MPs da região. Por fim, informou que existem divergências entre o conteúdo exigido
pelo MP e Fatma. Referente ao assunto, o Presidente solicitou que a Secretária Executiva agendasse uma audiência
com o Coordenador Geral do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Promotor Paulo Antonio Locatelli para
tratar das questões apresentadas. 4.) Nada havendo mais a tratar, o Presidente agradeceu a todos pela presença e
deu por encerrada a presente Assembleia Ordinária de Prefeitos, e eu Ingrid Aline Piovesan, Secretária Executiva da
AMAI, presente a mesma lavrei a Ata, a qual será encaminhada por e-mail aos Prefeitos e se não houver ressalvas
será considerada aprovada.

Xanxerê, 1º de setembro de 2016.

Dilmar Antonio Fantinelli
Presidente da AMAI
Prefeito de Abelardo Luz

Ingrid Aline Piovesan
Secretária Executiva da AMAI

