Ata nº 352/2017, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) - Às
treze horas e trinta minutos, do dia vinte e nove de dois mil e dezessete, na sala de reuniões da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI), no município de Xanxerê, atendendo ao Edital de Convocação número três de dois
mil e dezessete (003/2017), sob a Presidência do Prefeito de Xaxim, Senhor Lírio Dagort, reuniram-se em
Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Abelardo Luz, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande,
Marema, Ouro Verde, Passos Maia e Vargeão, além dos Vice-Prefeitos de Ponte Serrada e Xanxerê, bem como, do
Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê (ADR) e do Secretário de Administração
de Entre Rios. 1.) O Presidente da AMAI e Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort iniciou a reunião saudando a todos e
passou ao relato da Ordem do Dia. 2.) Convidado, o Presidente da Companhia Integrada de Desenvolvimento
Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), Senhor Enori Barbieri fez um relato sucinto e objetivo acerca da operação
“Carne Fraca” e suas consequências para o Estado de Santa Catarina. Ato contínuo, mencionou os prejuízos
financeiros trazidos pela repercussão negativa, em especial, destacou sua preocupação com os trabalhadores
envolvidos na cadeia do Agronegócio. Ato contínuo, comentou os impactos relacionados à queda do preço do milho e
da soja, já associado ao mercado Internacional. Destacou ainda, que o governo tem agido rápido e que já foi possível
reverter o bloqueio da maioria dos países, entretanto, mencionou que o desgaste ocorrido acarretará na queda do
valor dos produtos. Por fim, pediu cautela aos Prefeitos enfatizando que o momento é de crise. 3.) O Presidente da
Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Alto Irani (SEAI), Eng. Civil Fábio Luiz Gehlen, utilizou o
espaço da sessão para apresentar a Entidade que representa e relatar algumas possibilidades de parcerias com os
municípios da AMAI. Ato contínuo, prontamente solicitaram visita do SEAI os prefeitos de Vargeão e Xaxim. 4.) A
Senhora Andreza Gallas, Assessora Contábil da AMAI apresentou a Prestação de Contas da AMAI, referente ao
período de primeiro de janeiro a trinta e um (31) de dezembro de dois mil e dezesseis (2016). Ato contínuo, informou
que a referida prestação de contas fora aprovada pelo Conselho Fiscal da Entidade, após análise do Relatório
Contábil e Financeiro, bem como dos balanços, notas, boletins de arrecadação, documentos fiscais e demais
registros. Ato contínuo, o Presidente da AMAI submeteu a apreciação da Assembleia Geral Ordinária, a qual aprovou
sem ressalvas, as Contas da AMAI referente ao exercício de dois mil e dezesseis (2016). 5.) Nos assuntos gerais,
todos os presentes puderam se manifestar e apresentar suas reivindicações. O Presidente solicitou a Secretária
Executiva que tomasse nota das petições, bem como as devidas providências referentes à: a) Agendar audiência
com ministro Gilberto Kassab durante a Marcha de Prefeitos a Brasília; b) Buscar proposta de convênio entre os
municípios e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para recebimento de multas; c) Realizar contato com empresa para
recolhimento de carcaças de animais mortos; d) Realizar contato com o Seai para possibilidade de parcerias na área
de engenharia mecânica; e) Providenciar curso de E-social; f) Encaminhar ofício solicitando a criação de Batalhão da
Polícia Militar de Xanxerê; g) Ofício solicitando mais rondas no interior, com vistas a coibir o roubo de gado. Ainda
referente a este assunto, solicitou-se a pesquisa de microchips existentes no mercado com vistas a rastreamento de
gado. 6.) O Presidente da AMAI, Lírio Dagort, deu por encerrada a presente Assembleia Ordinária de Prefeitos e eu,
Ingrid Aline Piovesan, Secretária Executiva da AMAI, presente a mesma, lavrei a Ata que será encaminhada por email aos Prefeitos e se não houverem ressalvas será considerada aprovada.
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