Ata nº 356/2017, da Assembleia Ordinária de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) – Às dez horas, do dia dois de setembro de dois mil e dezessete, no Complexo de Lazer, Gruta Boa
Esperança no município de Faxinal dos Guedes/SC atendendo ao Edital de Convocação número sete de
dois mil e dezessete (007/2017), sob a Presidência do Prefeito de Xaxim, Senhor Lírio Dagort, reuniram-se
em Assembleia Ordinária os Senhores Prefeitos de: Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu,
Lajeado Grande, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, Vargeão, Xanxerê e Xaxim além do Vice-Prefeito
de Lajeado Grande, além dos convidados: Deputado Estadual Senhor Moacir Sopelsa, do Diretor Executivo
da Fecam, Senhor Celso Vedana e do Consultor de Planejamento da Fecam, Paulo Roberto Costa,
conforme registro no livro de presenças. 1) O Presidente da AMAI e Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort iniciou
a reunião saudando a todos e agradeceu a presença. Informou que a equipe da Fecam está presente para
ouvir as demandas dos municípios e providenciar junto com a Secretária Executiva, um documento que
aponte as diretrizes da Entidade para os próximos três anos. 2) O Senhor Paulo Costa passou a coordenar
os trabalhos, solicitando que cada prefeito manifestasse as demandas do município e fizesse uma avaliação
quanto as atividades desempenhas pela Fecam e AMAI. Por fim, informou que serão feitas mais duas
reuniões para conclusão do trabalho e que ao final será entregue um relatório. 3) 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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