Ata nº 355/2017, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) – Às dezessete horas, do dia sete de agosto 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 seis de dois mil e dezessete (006/2017), 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, Ponte Serrada, Vargeão,
Xanxerê e Xaxim além dos Vice-Prefeitos de Entre Rios e Ipuaçu3 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.) O Presidente da Comissão Pró-curso de Medicina e Coordenador do Campus II da
Unoesc de Xanxerê, Realdo Tavares apresentou o Projeto Saúde Superior - curso de Medicina para
região da AMAI. Ato continuo, o Senhor Realdo comunicou que representantes de diversas entidades de
Xanxerê, juntamente com lideranças políticas municipais tratam sobre a possibilidade da busca do curso de
medicina para a região da AMAI. Ainda, informou que o Projeto conta com o apoio do deputado federal João
Rodrigues, para os encaminhamentos junto ao Ministério da Educação, em Brasília. Destacou que o grupo
realizará o levantamento das informações, reforçando a capacidade e as condições de Xanxerê receber o
curso. Por fim, o Senhor Realdo solicitou que fosse providenciado um ofício o da AMAI, em nome de todos
os Prefeitos, reforçando a importância da iniciativa. 3) O Coordenador do Departamento de Engenharia da
AMAI, o Senhor Ricardo Conte apresentou o relatório dos trabalhos desempenhados pela equipe de
engenharia, bem como, as solicitações pendentes. Ato contínuo, destacou que dada a quantidade de
solicitações em aberto será necessário elencar prioridades. Colocado em apreciação os Prefeitos decidiram
que terão preferência os projetos com cláusula suspensiva da Caixa Econômica Federal (CEF) e os projetos
do Fundan. 4) A Secretária Executiva da AMAI, atendendo demanda dos Prefeitos apresentou uma pesquisa
realizada junto aos Associados a fim de verificar os Preços dos serviços públicos oferecidos pelas
administrações municipais. A Secretária apresentou os valores e informou que não foi possível chegar a
uma média pois os critérios adotados em cada municipalidade são muito distintos. Por fim, os prefeitos
solicitara que o assunto fosse retomado assim que possível. 5) 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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