Ata nº 353/2017, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) – Às
dezessete horas, do dia vinte e seis de abril 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 quatro de dois mil e
dezessete (004/2017), sob a Presidência do Prefeito de Xaxim, Senhor Lírio Dagort, reuniram-se em Assembleia
Ordinária os Senhores Prefeitos de: Bom Jesus, Entre Rios, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia,
Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e Xaxim além da Vice-Prefeita de Faxinal dos Guedes, bem como,
outros demais convidados registrados no livro de presenças.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.) A Consultora da Cebrasa, Senhora Diane
Franz, apresentou o Projeto Piloto Recolhe. Explicou que a reciclagem converte animais mortos em subprodutos de
qualidade e ambientalmente eficientes, além de melhorar a qualidade de vida do homem do campo. Ato contínuo,
informou que o transporte imediato para a fábrica de farinhas previne a estocagem de cadáver na criação e que o
processamento é extremante rápido, em poucas horas as carcaças se transformam em produtos prontos para
estocagem ou destinação. Ainda, relatou que o processo será documentado, a carga rastreada que o objetivo final é
recolher os animais mortos com agilidade, reduzir o impacto ambiental, risco sanitário, melhorar as condições de
trabalho do Agricultor. Ato contínuo, apresentou a tabela de valores para recolhimento e informou sobre a necessidade
dos municípios legalizarem o serviço .Por fim, a Secretária executiva da AMAI ficou de repassar os contatos dos
Prefeitos para a Senhora Diane possa agendar uma visita em cada município. 3) O Coordenador Regional do Sebrae
Oeste, Enio Alberto Parmegian apresentou o Projeto Cidade Empreendedora Desenvolvido pelo Sebrae. 4) O SubComandante da 4ª Cia, Tenente Vilte dos Santos abordou aspectos da segurança pública dos municípios. Ato continuo,
mencionou os constantes furtos de animais ocorridos em áreas rurais da região. Ainda, mencionou sobre a necessidade
de firmar um convênio com os municípios a fim de repassar recursos para manutenção do serviço de policiamento
ostensivo motorizado, executando rondas periódicas e atendimento de ocorrências na área rural dos municípios,
através de guarnições de radiopatrulha da Polícia Militar. Ato contínuo, informou que o Município repassaria a PMSC
valores previamente acordados para cobrir despesas com a manutenção das viaturas conveniadas (combustível, peças
e serviços) e outras despesas cabendo à PMSC apresentar, bimestralmente, a respectiva prestação de contas. Por
fim, foi definido que o Sub-Comandante faria contato com cada Prefeito. 5) O Assessor Jurídico da AMAI, Senhor
Adriano Conti, apresentou informações a respeito da Agência de Micro Crédito CREDIAMAI. Ato contínuo, relatou que
agência de microcrédito foi constituída como sociedade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse
público, tendo a AMAI como associada desde o início de sua fundação no ano de 2004. Ato contínuo, apontou
questionamentos jurídicos quanto a permanecia da Amai junto a Agência de Microcredito. Por fim, o assunto foi
colocado em apreciação pelo Presidente da AMAI, Lírio Dagort e deliberado por maioria absoluta o desligamento da
AMAI como membro Conselho Administrativo e permanente da CREDIAMAI, conforme disposto no Artigo 23, parágrafo
único do Estatuto Social da Agência. Por fim, os Prefeitos reconhecera a importância da parceria durante os mais doze
anos destacando os trabalhos realizados pela CREDIAMAI em nossa região, reconhecendo a mesma como
fomentadora do desenvolvimento econômico e social. 6) O Assessor Jurídico da AMAI, Adriano Conti respondeu aos
questionamentos apontados pelos Prefeitos quanto a obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical por
empregados e servidores públicos. 7.) 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 e-mail aos Prefeitos e se não houverem ressalvas será considerada aprovada.
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