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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 19/01/2018
POLÍTICA - 19 Jan 2018 16:20

Prefeito da região da AMAI poderá
integrar a diretoria da Fecam
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 258
0 comentários

(Foto: ARQUIVO/Tudo Sobre
Xanxerê)

O prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, será o representante da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI) a integrar a chapa de eleição da diretoria 2018 da
Federação Catarinense de Municípios (Fecam). Lírio foi indicado pelos prefeitos da
AMAI ainda em dezembro e teve seu nome validado como 3º vice-presidente em
reunião ocorrida na quinta-feira (18), em Florianópolis.
O prefeito de Marema e presidente da AMAI, Adilson Barella comenta que será um
marco histórico para a AMAI no ano em que completa 40 anos, ter pela terceira
vez um prefeito integrando a diretoria da Fecam.
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- É um momento único, estamos felizes e temos a certeza de que o Prefeito Lírio
representará a região de maneira digna, zelando pelo bem dos municípios - disse
o presidente.
A chapa única será apresentada no dia 31 de janeiro, às 14 horas, e deverá ser
eleita por aclamação, no auditório da Associação de Municípios da Região da
Grande Florianópolis (GRANFPOLIS).
O prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (AMFRI), deve ser o presidente da Fecam.
Quem completa a chapa é a prefeita de São Cristóvão do Sul (AMURC), Sisi Blind,
como 1º vice-presidente; o prefeito de Itapoá (AMUNESC), Marlon Roberto
Neuber, como 2º vice-presidente; o prefeito de Rodeio (AMMVI), Paulo Roberto
Weiss, como 1º secretário e o prefeito de São Joaquim (AMURES), Giovani
Nunes, como 2º secretário.
Os candidatos a Diretoria 2018 da Fecam apresentaram uma carta de intenções
para o mandato, onde estão previstos quatro eixos principais de trabalho:
- Avançar na reestruturação da Fecam;
- Aprofundar o diálogo com os prefeitos e as bases regionais;
- Aprofundar processos de negociação e reivindicação em defesa dos interesses
dos municípios;
- Fortalecer a rede de desenvolvimento regional por meio das Associações de
Municípios. (Ascom AMAI)
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 20/01/2018

Amai pode ter pela
primeira vez um prefeito da
região na diretoria da
Fecam
Prefeito Lírio Dagort, do município de Xaxim, faz parte da
chapa que concorre à eleição no final do mês
20/01/2018 09:43 - Atualizado em 20/01/2018 09:43

O prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, será o representante da Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai) a integrar a chapa de eleição da diretoria
2018 da Federação Catarinense de Municípios (Fecam). A informação foi
divulgada pela assessoria de imprensa da Amai.
De acordo com a entidade, Lírio foi indicado pelos prefeitos da Amai ainda
em dezembro e teve o nome validado como 3º vice-presidente em reunião
ocorrida na última quinta-feira, dia 18, em Florianópolis.

Lírio Dagort e presidente da Amai, Adilson Barella (Foto: Divulgação)
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O prefeito de Marema e presidente da Amai, Adilson Barella comenta que
será um marco histórico para a associação, no ano em que completa 40
anos, ter pela terceira vez um prefeito integrando à diretoria da Fecam. “É
um momento único, estamos felizes e temos a certeza de que o prefeito
Lírio representará a região de maneira digna, zelando pelo bem dos
municípios”.
A chapa única será apresentada no dia 31 de janeiro, às 14 horas, e deverá
ser eleita por aclamação, no auditório da Associação de Municípios da
Região da Grande Florianópolis (Granfpolis).
O prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (Amfri), deverá ser o presidente da
Fecam. Quem completa a chapa é a prefeita de São Cristóvão do Sul
(Amurc), Sisi Blind, como 1º vice-presidente; o prefeito de Itapoá (Amunesc),
Marlon Roberto Neuber, como 2º vice-presidente; prefeito de Rodeio
(Ammvi), Paulo Roberto Weiss, 1º secretário; e o prefeito de São Joaquim
(Amures), Giovani Nunes, como 2º secretário.
Os candidatos à diretoria 2018 da Fecam apresentaram uma carta de
intenções para o mandato, onde estão previstos quatro eixos principais de
trabalho:
- Avançar na reestruturação da Fecam;
- Aprofundar o diálogo com os prefeitos e as bases regionais;
- Aprofundar processos de negociação e reivindicação em defesa dos
interesses dos municípios;
- Fortalecer a rede de desenvolvimento regional por meio das associações
de municípios.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 20/01/2018

Lírio poderá ser o 3º prefeito da região da
AMAI a integrar a diretoria da Fecam
20 de janeiro de 2018 - 09:54 / Comunidade Xanxerê | 0 Comentários

Foto: divulgação

O Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, será o representante da Associação dos Municípios do
Alto Irani (AMAI) a integrar a chapa de eleição da Diretoria 2018 da Federação
Catarinense de Municípios (Fecam). Lírio foi indicado pelos Prefeitos da AMAI ainda em
dezembro e teve seu nome validado como 3º vice-presidente em reunião ocorrida na
quinta (18), em Florianópolis.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella comenta que será um marco
histórico para a AMAI no ano em que completa 40 anos, ter pela terceira vez um Prefeito
integrando a Diretoria da Fecam.
“É um momento único, estamos felizes e temos a certeza de que o Prefeito Lírio
representará a região de maneira digna, zelando pelo bem dos municípios”, disse o
Presidente.
A chapa única será apresentada no dia 31 de janeiro, às 14 horas, e deverá ser eleita por
aclamação, no auditório da Associação de Municípios da Região da Grande Florianópolis
(GRANFPOLIS).
O prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (AMFRI), deve ser o presidente da Fecam. Quem
completa a chapa é a prefeita de São Cristóvão do Sul (AMURC), Sisi Blind, como 1º vicepresidente; o prefeito de Itapoá (AMUNESC), Marlon Roberto Neuber, como 2º vicepresidente; o prefeito de Rodeio (AMMVI), Paulo Roberto Weiss, como 1º secretário e o
prefeito de São Joaquim (AMURES), Giovani Nunes, como 2º secretário.
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Os candidatos a Diretoria 2018 da Fecam apresentaram uma carta de intenções para o
mandato, onde estão previstos quatro eixos principais de trabalho:
– Avançar na reestruturação da Fecam;
– Aprofundar o diálogo com os prefeitos e as bases regionais;
– Aprofundar processos de negociação e reivindicação em defesa dos interesses dos
municípios;
– Fortalecer a rede de desenvolvimento regional por meio das Associações de Municípios.
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Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 22/01/2018

Atualizado 22/01/2018

Lírio poderá ser o 3º prefeito da região da
AMAI a integrar a diretoria da Fecam
Compartilhe:

O Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort,será o representante da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
a integrar a chapa de eleição da Diretoria 2018 da Federação Catarinense de Municípios (Fecam). Lírio
foi indicado pelos Prefeitos da AMAI ainda em dezembro e teve seu nome validado como 3º vicepresidente em reunião ocorrida na quinta (18), em Florianópolis.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella comenta que será um marco histórico para a
AMAI no ano em que completa 40 anos, ter pela terceira vez um Prefeito integrando a Diretoria da Fecam.
“É um momento único, estamos felizes e temos a certeza de que o Prefeito Lírio representará a região de
maneira digna, zelando pelo bem dos municípios”, disse o Presidente.
A chapa única será apresentada no dia 31 de janeiro, às 14 horas, e deverá ser eleita por aclamação, no
auditório da Associação de Municípios da Região da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS).
O prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (AMFRI), deve ser o presidente da Fecam. Quem completa a chapa
é a prefeita de São Cristóvão do Sul (AMURC), Sisi Blind, como 1º vice-presidente; o prefeito de Itapoá
(AMUNESC), Marlon Roberto Neuber, como 2º vice-presidente; o prefeito de Rodeio (AMMVI), Paulo
Roberto Weiss, como 1º secretário e o prefeito de São Joaquim (AMURES), Giovani Nunes, como 2º
secretário.
Os candidatos a Diretoria 2018 da Fecam apresentaram uma carta de intenções para o mandato, onde
estão previstos quatro eixos principais de trabalho:
- Avançar na reestruturação da Fecam;
- Aprofundar o diálogo com os prefeitos e as bases regionais;
- Aprofundar processos de negociação e reivindicação em defesa dos interesses dos municípios;
- Fortalecer a rede de desenvolvimento regional por meio das Associações de Municípios.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

Relatório de Atividades – Clipping Janeiro de 2018

8

Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 22/01/2018

GERAL, POLÍTICA - 22 Jan 2018 15:41

Primeira assembleia da AMAI
acontece na terça-feira (23)
Por: Alessandra Villani
Visualizações: 50
0 comentários

(Foto: Arquivo/Tudo Sobre
Xanxerê)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta terça-feira (23), às
14h, a primeira Assembleia de Prefeitos de 2018 coordenada pelo Prefeito de
Marema e Presidente da AMAI Adilson Barella, na sede em Xanxerê.
Participará da reunião o Major do 14º Batalhão de Bombeiros Militares de Xanxerê,
Walter Parizotto para explanar aos Prefeitos sobre a Lei 13.425/2017, conhecida
como Lei Kiss, que estabelece diretrizes gerais sobre as medidas de prevenção e
de combate a incêndio e desastres em estabelecimentos comerciais, edificações e
áreas de grande concentração de público. Também a equipe técnica do CIS
Amosc para apresentação das mudanças ocorridas no último ano no Consórcio.
Ainda serão repassadas informações sobre a previsão do movimento econômico
para este ano, sobre a taxa de fiscalização de transportes (TFT), do Piso do
Magistério e da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
(ISSQN) incidentes sobre os serviços realizados em cartórios. (Assessoria)
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Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 22/01/2018

Lírio poderá ser o 3º prefeito da região da AMAI a integrar a diretoria
da Fecam

O Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, será o
representante da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI) a integrar
a chapa de eleição da Diretoria 2018 da
Federação Catarinense de Municípios
(Fecam). Lírio foi indicado pelos
Prefeitos da AMAI ainda em dezembro e
teve seu nome validado como 3º vicepresidente em reunião ocorrida na quinta
(18), em Florianópolis.
O Prefeito de Marema e Presidente da
AMAI, Adilson Barella comenta que será um marco histórico para a AMAI no ano em que
completa 40 anos, ter pela terceira vez um Prefeito integrando a Diretoria da Fecam.
“É um momento único, estamos felizes e temos a certeza de que o Prefeito Lírio representará a
região de maneira digna, zelando pelo bem dos municípios”, disse o Presidente.
A chapa única será apresentada no dia 31 de janeiro, às 14 horas, e deverá ser eleita por
aclamação, no auditório da Associação de Municípios da Região da Grande Florianópolis
(GRANFPOLIS).
O prefeito de Itajaí, Volnei Morastoni (AMFRI), deve ser o presidente da Fecam. Quem
completa a chapa é a prefeita de São Cristóvão do Sul (AMURC), Sisi Blind, como 1º vicepresidente; o prefeito de Itapoá (AMUNESC), Marlon Roberto Neuber, como 2º vice-presidente;
o prefeito de Rodeio (AMMVI), Paulo Roberto Weiss, como 1º secretário e o prefeito de São
Joaquim (AMURES), Giovani Nunes, como 2º secretário.
Os candidatos a Diretoria 2018 da Fecam apresentaram uma carta de intenções para o
mandato, onde estão previstos quatro eixos principais de trabalho:
- Avançar na reestruturação da Fecam;
- Aprofundar o diálogo com os prefeitos e as bases regionais;
- Aprofundar processos de negociação e reivindicação em defesa dos interesses dos
municípios;
- Fortalecer a rede de desenvolvimento regional por meio das Associações de Municípios.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

Relatório de Atividades – Clipping Janeiro de 2018

10

Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 23/01/2018

Atualizado 23/01/2018

Primeira assembleia da AMAI é nesta
terça-feira
Compartilhe:

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta terça-feira (23), às 14h, a primeira
Assembleia de Prefeitos de 2018 coordenada pelo Prefeito de Marema e Presidente da AMAI Adilson
Barella, na sede em Xanxerê.
Participará da reunião o Major do 14º Batalhão de Bombeiros Militares de Xanxerê, Walter Parizotto para
explanar aos Prefeitos sobre a Lei 13.425/2017, conhecida como Lei Kiss, que estabelece diretrizes
gerais sobre as medidas de prevenção e de combate a incêndio e desastres em estabelecimentos
comerciais, edificações e áreas de grande concentração de público. Também a equipe técnica do CIS
Amosc para apresentação das mudanças ocorridas no último ano no Consórcio.
Ainda serão repassadas informações sobre a previsão do movimento econômico para este ano, sobre a
taxa de fiscalização de transportes (TFT), do Piso do Magistério e da cobrança do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN) incidentes sobre os serviços realizados em cartórios.
Fonte: Ascom AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 23/01/2018

Primeira assembleia de
prefeitos da Amai em 2018
acontece nesta terça-feira
Reunião na sede da entidade, em Xanxerê, está marcada
para as 14 horas

Comentar
Por Oeste Mais
23/01/2018 07:37

Assembleia de prefeitos nesta terça-feira está marcada para as 14 horas (Foto: Divulgação)
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A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realiza nesta terça-feira,
dia 23, às 14 horas, a primeira assembleia de prefeitos de 2018. A reunião
será a primeira coordenada pelo prefeito de Marema e presidente da Amai,
Adilson Barella. A assembleia será na sede da entidade em Xanxerê.
A reunião terá a participação do major do 14º Batalhão de Bombeiros
Militares de Xanxerê, Walter Parizotto, falando aos prefeitos sobre a Lei
13.425/2017, conhecida como Lei Kiss, que estabelece diretrizes gerais
sobre as medidas de prevenção e combate a incêndio e desastres em
estabelecimentos comerciais, edificações e áreas de grande concentração
de público.
A equipe técnica do CIS Amosc também vai expor as mudanças ocorridas
no consórcio no último ano. Ainda serão repassadas informações sobre a
previsão do movimento econômico para 2018, a taxa de fiscalização de
transportes (TFT), o piso do magistério e a cobrança do Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), incidente em serviços realizados
em cartórios.
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Veículo: Rádio Nambá – Ponte Serrada
Data: 23/01/2018

REGIÃO
23/01/2018 às 10h16

Primeira assembleia de prefeitos da Amai em 2018
acontece nesta terça-feira
.

Compartilhe esta notícia:

0

A Associação dos Municípios do Alto Irani
(Amai) realiza nesta terça-feira, dia 23, às
14 horas, a primeira assembleia de
prefeitos de 2018. A reunião será a
primeira coordenada pelo prefeito de
Marema e presidente da Amai, Adilson
Barella. A assembleia será na sede da
entidade em Xanxerê.

A reunião terá a participação do major do
14º Batalhão de Bombeiros Militares de
Xanxerê, Walter Parizotto, falando aos
prefeitos sobre a Lei 13.425/2017,
conhecida como Lei Kiss, que estabelece
diretrizes gerais sobre as medidas de
prevenção e combate a incêndio e
desastres em estabelecimentos comerciais, edificações e áreas de grande concentração de público.

A equipe técnica do CIS Amosc também vai expor as mudanças ocorridas no consórcio no último ano.
Ainda serão repassadas informações sobre a previsão do movimento econômico para 2018, a taxa de
fiscalização de transportes (TFT), o piso do magistério e a cobrança do Imposto sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISSQN), incidente em serviços realizados em cartório
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 23/01/2018

POLÍTICA - 23 Jan 2018 16:20

Prefeitos da AMAI discutem diversos
pleitos em primeira assembleia de
2018
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 211
0 comentários

(Foto: Alessandra Villani/Tudo
Sobre Xanxerê)

Prefeitos da AMAI se reuniram nesta terça-feira (23) para a primeira assembleia do
ano de 2018. Diversos assuntos foram tratados ao longo da tarde, dentre eles
repasse de informações quanto às mudanças nos contratos do Cis Amosc; taxa de
fiscalização de transportes (TFT); piso do magistério 2018; novas regras para o
Fundam; e ainda uma explanação do comandante dos Bombeiros de Xanxerê
sobre a nova Lei Kiss e como os prefeitos deverão se adequar diante da
legislação.
Em um primeiro momento, o presidente da AMAI e prefeito de Marema, Adilson
Barella comentou sobre recursos do Fundam, o qual tiveram sortes para
determinadas aplicações, a exemplo de aquisição de máquinas e equipamentos
agrícolas.
- Tivemos informações das mudanças a respeito do Fundam, um recurso muito
esperado por todos os municípios e, até então sabíamos que poderia ser utilizado
para compra de máquinas e equipamentos agrícolas, porém agora não pode mais.
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Outros municípios se prepararam para projetos e esses vão conseguir os recursos.
Vamos ter que enfrentar de forma bem tranquila, mas pegou muitos prefeitos de
surpresa – comenta.

As taxas do Departamento de Transportes e Terminais (Deter) também foi um
assunto discutido em assembleia. Isso diz respeito principalmente a taxas
cobradas pelo Deter para a fiscalização do transporte intermunicipal de
passageiros. O presidente da AMAI destaca que isso é um atrapalho no
andamento dos trabalhos, porém a Associação deverá buscar apoio político diante
do assunto.
- A gente vai tentar achar os caminhos e pedir apoio aos representantes políticos
porque toda e qualquer carga tributária gera despesa para os municípios. Hoje a
lei existe, é bem clara que a partir de janeiro inicia-se a cobrança e justamente em
uma área que os municípios investem em saúde, isso é mais um atrapalho no
andamento dos trabalhos – comenta.
Piso salarial dos professores também foi abordado, sendo que Barella ressaltou
que a maioria dos municípios da AMAI já pagam o piso ao magistério. Também foi
explanado pelo comandante dos Bombeiros de Xanxerê, major Walter Parizotto a
nova legislação referente a segurança em boates através da Lei Kiss de número
13425/17.
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- Major participou da reunião e explanou sobre a nova legislação intitulada Kiss. O
municípios são responsáveis e devem agir preventivamente, por isso agregou as
informações repassadas pelo comandante. A região tem adequações a fazer,
porem isso será de forma tranquila para executar as normas da legislação –
salienta.

Barella finaliza destacando que os municípios da AMAI são bastante unidos na
resolutividade dos problemas e que a troca de conhecimento é repassada de
prefeito a prefeito.
- O objetivo é comum, cada prefeito preocupado em fazer o melhor e isso facilita a
condução dos trabalhos. A gente vê que o empenho é geral e trocamos modelos
que são implantados nos municípios. Temos essa facilidade de troca de favores
para auxiliar os prefeitos que estão vivendo isso diariamente – finaliza.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 23/01/2018

Primeira assembleia do ano da AMAI é nesta
terça-feira
23 de janeiro de 2018 - 10:12 / Comunidade | 0 Comentários

(Foto:
Patrícia Silva/Lance Notícias)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta terça-feira (23), às 14h, a
primeira Assembleia de Prefeitos de 2018 coordenada pelo Prefeito de Marema e
Presidente da AMAI Adilson Barella, na sede em Xanxerê.
Participará da reunião o Major do 14º Batalhão de Bombeiros Militares de Xanxerê, Walter
Parizotto para explanar aos Prefeitos sobre a Lei 13.425/2017, conhecida como Lei Kiss,
que estabelece diretrizes gerais sobre as medidas de prevenção e de combate a incêndio
e desastres em estabelecimentos comerciais, edificações e áreas de grande concentração
de público. Também a equipe técnica do CIS Amosc para apresentação das mudanças
ocorridas no último ano no Consórcio.
Ainda serão repassadas informações sobre a previsão do movimento econômico para este
ano, sobre a taxa de fiscalização de transportes (TFT), do Piso do Magistério e da
cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidentes sobre os
serviços realizados em cartórios.

Relatório de Atividades – Clipping Janeiro de 2018

18

Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 23/01/2018



Cidades



Destaque

Primeira reunião da
Executiva da Amai
por
Ivan Durand Junior
23 de janeiro de 2018

Comparilhar no facebook

compartilhar no twitter

Xanxerê – Na tarde desta terça-feira (23) foi realizada a primeira reunião do ano
com os prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani-Amai, para a
transmissão da da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da AMAI, além de discutir
outros assuntos.
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O presidente da Associação, prefeito Adilson Barella, de Marema, destacou que
uma informação que causou maior surpresa aos prefeitos foi uma mudança que
acontecerá nos recursos do Fundam. “A grande surpresa foram algumas
alterações que aconteceram no Fundo de Apoio aos Municípios-Fundam, recurso
muito esperado pelos municípios, onde alguns estavam se preparando para
comprar máquinas para atender as demandas de obras, principalmente tratores de
esteira, escavadeiras hidráulicas, máquinas maiores, mas recebemos a informação
do prefeito Lírio Dagort que isso não será mais possível. Muitos prefeitos foram
pegos de surpresa, como eu, que fiz uma audiência pública no município e a maior
demanda da população era por serviços”.
Outra situação discutida na reunião que vai onerar consideravelmente os
municípios é Taxa de Fiscalização de Transportes-TFT que será cobrada pelo
Departamento e Transportes e Terminais de Santa Catarina sobre o transporte de
pessoas para fora do município. Sobre este assunto Barella ressaltou que sempre
que há um problema se resolve gerando mais despesas para os municípios. “Vai
dificultar bastante o serviço dos municípios, principalmente numa área importante,
como a saúde, que precisará ser revista. Vamos nos mobilizar, falar com nossos
representantes políticos porque gerar mais despesas para os municípios, que já
tem recursos escassos, que com certeza compromete o planejamento dos
municípios”.
Também foi discutido o novo piso salarial dos professores, mas sobre esse tópico
Barella informou que os prefeitos se mostraram mais tranquilos, porque a maioria
dos prefeitos já pagam um salário acima do piso.
Durante a reunião o major Walter Parisotto, do Corpo de Bombeiros de Xanxerê,
fez uma explanação sobre a Lei 13.425, de 2017, a Lei Kiss, apontando algumas
adequações que precisam ser feitas em alguns municípios.
Outros assuntos tratados na reunião foram o repasse de informações quanto as
mudanças nos contratos do Cis Amosc; a apresentação de informações do
Movimento Econômico – previsão 2018 e o Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza incidentes sobre os serviços das Serventias Extrajudiciais (Cartórios).
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 24/01/2018

Lei Kiss é debatida na
primeira assembleia de
prefeitos da Amai em 2018
Cumprimento da normativa é preocupação de prefeitos e
do Corpo de Bombeiros

Comentar
Por Oeste Mais
24/01/2018 11:37 - Atualizado em 24/01/2018 11:37

A discussão da Lei 13.425/2017, também conhecida como Lei Kiss, esteve
em pauta na primeira assembleia de prefeitos em 2018 na Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai). A reunião ocorreu nesta terça-feira, dia 23.
A temática ainda é recente e estabelece diretrizes gerais sobre as medidas
de prevenção e combate a incêndio e desastres em estabelecimentos
comerciais, edificações e áreas de grande concentração de público.
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Primeira assembleia de prefeitos em 2018 foi realizada na sede da Amai (Foto: Divulgação)

O prefeito de Marema e presidente da Amai, Adilson Barella, disse que em
primeiro lugar está a preocupação com a segurança das pessoas.
“Enquanto gestores temos a responsabilidade de que a população sinta-se
segura, seja quando participa de eventos ou em locais que frequenta nos
municípios”, afirmou, por meio da assessoria de imprensa da Amai.
O major do 14º Batalhão de Bombeiros Militar de Xanxerê, Walter Parizotto,
participou da reunião e esclareceu aos prefeitos as responsabilidades de
cada ente. “Na região da Amai já temos convênio assinado com todos os
municípios, precisamos fazer algumas adequações, mas queremos manter
as parcerias existentes e aprimorar o trabalho que é desenvolvido em
conjunto”. Ele disse ainda que a corporação permanece à disposição para
orientar os municípios sobre a prevenção.
A assembleia ainda serviu para o repasse de informações sobre a previsão
do movimento econômico para este ano, a taxa de fiscalização de
transportes (TFT), piso do magistério e cobrança do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN), incidente sobre os serviços realizados em
cartórios.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 24/01/2018

Discussão da Lei Kiss é destaque na
Assembleia da AMAI
24 de janeiro de 2018 - 13:58 / Comunidade Xanxerê | 0 Comentários

Foto: Divulgação

A discussão da Lei 13.425/2017, também conhecida como Lei Kiss, esteve em pauta na
Assembleia de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), nesta terçafeira (23). A temática ainda é recente e estabelece diretrizes gerais sobre as medidas de
prevenção e de combate a incêndio e desastres em estabelecimentos comerciais,
edificações e áreas de grande concentração de público.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella, comenta que em primeiro
lugar está a preocupação com a segurança das pessoas. “Enquanto gestores temos a
responsabilidade de que a população sinta-se segura, seja quando participa de eventos ou
em locais que frequenta nos municípios”, salienta o Presidente.
O Major do 14º Batalhão de Bombeiros Militares de Xanxerê, Walter Parizotto participou da
reunião esclarecendo aos Prefeitos sobre as responsabilidades de cada ente.
“Na região da AMAI já temos convênio assinado com todos os municípios, precisamos
fazer algumas adequações, mas, queremos manter as parcerias existentes e aprimorar o
trabalho que é desenvolvido em conjunto”, reforça o Major. Parizotto disse ainda que a
Corporação permanece à disposição para orientar os municípios no que se refere a
prevenção.
Ainda foram repassadas informações sobre a previsão do movimento econômico para este
ano, sobre a taxa de fiscalização de transportes (TFT), do Piso do Magistério e da
cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidentes sobre os
serviços realizados em cartórios.
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Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 25/01/2018

Atualizado 25/01/2018

Discussão da Lei Kiss é destaque na
Assembleia da AMAI
Cumprimento da normativa é preocupação dos Prefeitos e Corpo de
Bombeiros
Compartilhe:

A discussão da Lei 13.425/2017, também conhecida como Lei Kiss, esteve em pauta na Assembleia de
Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), nesta terça-feira (23). A temática ainda é
recente e estabelece diretrizes gerais sobre as medidas de prevenção e de combate a incêndio e
desastres em estabelecimentos comerciais, edificações e áreas de grande concentração de público.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella, comenta que em primeiro lugar está a
preocupação com a segurança das pessoas. “Enquanto gestores temos a responsabilidade de que a
população sinta-se segura, seja quando participa de eventos ou em locais que frequenta nos municípios”,
salienta o Presidente.
O Major do 14º Batalhão de Bombeiros Militares de Xanxerê, Walter Parizotto participou da reunião
esclarecendo aos Prefeitos sobre as responsabilidades de cada ente.
“Na região da AMAI já temos convênio assinado com todos os municípios, precisamos fazer algumas
adequações, mas, queremos manter as parcerias existentes e aprimorar o trabalho que é desenvolvido
em conjunto”, reforça o Major. Parizotto disse ainda que a Corporação permanece à disposição para
orientar os municípios no que se refere a prevenção.
Ainda foram repassadas informações sobre a previsão do movimento econômico para este ano, sobre a
taxa de fiscalização de transportes (TFT), do Piso do Magistério e da cobrança do Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza (ISSQN) incidentes sobre os serviços realizados em cartórios.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 25/01/2018

Discussão da Lei Kiss é destaque na Assembleia da AMAI
Cumprimento da normativa é preocupação dos Prefeitos e Corpo de Bombeiros

A discussão da Lei 13.425/2017, também conhecida como Lei Kiss, esteve em pauta na
Assembleia de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), nesta terça-feira
(23). A temática ainda é recente e estabelece diretrizes gerais sobre as medidas de prevenção
e de combate a incêndio e desastres em estabelecimentos comerciais, edificações e áreas de
grande concentração de público.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella, comenta que em primeiro lugar
está a preocupação com a segurança das pessoas. “Enquanto gestores temos a
responsabilidade de que a população sinta-se segura, seja quando participa de eventos ou em
locais que frequenta nos municípios”, salienta o Presidente.
O Major do 14º Batalhão de Bombeiros Militares de Xanxerê, Walter Parizotto participou da
reunião esclarecendo aos Prefeitos sobre as responsabilidades de cada ente.
“Na região da AMAI já temos convênio assinado com todos os municípios, precisamos fazer
algumas adequações, mas, queremos manter as parcerias existentes e aprimorar o trabalho
que é desenvolvido em conjunto”, reforça o Major. Parizotto disse ainda que a Corporação
permanece à disposição para orientar os municípios no que se refere a prevenção.
Ainda foram repassadas informações sobre a previsão do movimento econômico para este
ano, sobre a taxa de fiscalização de transportes (TFT), do Piso do Magistério e da cobrança do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incidentes sobre os serviços realizados
em cartórios.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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