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Veículo: Folha Regional – Xanxerê
Data: 02-05-2018
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Veículo: Rede Princesa – Xanxerê
Data: 05-05-2018

Municípios contam história e mostram
ações do presente no estande da Amai, na
ExpoFemi 2018

Durante a ExpoFemi 2018, a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
está com estande no Pavilhão 2, mostrando as ações de cada cidade. Esta é
uma oportunidade dos visitantes conhecerem a história de cada localidade,
através das fotos antigas, de quanto à cidade foi construída. Podem também
observar as novas obras, que garantem um futuro melhor para cada cidadão.
Cada prefeitura mostra, no túnel do tempo, fotos da construção da cidade e de
momentos especiais, antes mesma da sua emancipação. Em outro espaço,
dentro do estande, os visitantes podem verificar as fotos de obras atuais.
Depois, assistem a um audiovisual que os moradores relatam “o que encanta”
no município que vive.
No estande, o visitante pode ganhar um brinde. As prefeituras têm opções
variadas, como canetas, enfeite para cuia de chimarrão, folders e outros. A
Prefeitura de Xanxerê, por exemplo, tem um vale Farinha de Milho, onde pode
ser retirado no local e se dirigir até o Museu do Milho, localizado dentro do
Parque de Exposições, e ganhar 500 gramas de farinha de milho, além de
conhecer o espaço, que conta a história de Xanxerê.
Assessoria de Imprensa
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Veículo: Foca na Noticia
Data: 18-05-2018

Secretário de Desenvolvimento Econômico
Sustentável participa de reunião com os
prefeitos da Amai

Xanxerê – Na tarde desta sexta-feira (18) o secretário de Estado de
Desenvolvimento Econômico Sustentável, Adenilso Biasus, participou da
reunião do Colegiado de prefeitos da Associação dos Municípios do Alto IraniAmai e apresentou o novo cenário de desenvolvimento que está se abrindo
para Santa Catarina.
Biasus destacou que o objetivo da secretaria é auxiliar os municípios a terem
uma estrutura melhor para conseguirem realizar seu papel, que é atender bem
o cidadão. “Nosso objetivo foi trazer algumas possibilidades de programas
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novos que o Governo do Estado tem que podem ser aplicados nos municípios,
alguns programas que serão lançados em breve que beneficiarão os
municípios, como o Compra Legal, que possibilitará aos municípios a
contratação de empresas locais nas licitações que não ultrapassarem R$ 80 mil
e nas demais licitações vão poder exigir que até 30% do valor licitado seja sub
empreitado para empresas locais, o que vai gerar emprego e renda, aumentar
a arrecadação dos municípios, fazendo com que o jovem encontre trabalho e
permaneça na sua cidade”.
O investimento do Estado em inovação e novas tecnologias foi um ponto
destacado pelo secretário, ressaltando que as políticas públicas e o
desempenho das empresas locais estão trazendo novas empresas e novos
negócios. “O Estado está investindo fortemente na área de inovação, trazendo
novas tecnologias, nesse sentido, muitas empresas estão vindo para Santa
Catarina, neste segmento, porque aqui temos uma política pública muito efetiva
nessa área, temos a iniciativa privada que faz a sua parte muito
empreendedora, temos um capital humano muito bom, pessoas qualificadas
para operar essas tecnologias, porque o empresário, quando vai investir,
procura um local que tenha mão de obra qualificada”.
Ainda sobre esse tema, Biasus destacou o programa Geração Tech, que “visa
desenvolver mão de obra para operar as novas tecnologias, deste segmento
que está se abrindo e tornando Santa Catarina o melhor estado para se viver e
trabalhar no Brasil”, ressalta o secretário.
Para ajudar os municípios na arrecadação, Biasus explicou que o Governo do
Estado está avaliando um software que possibilitará aos municípios uma maior
fiscalização do ISS das instituições financeiras. “Uma empresa nos procurou e
nós achamos muito interessante, porque o software atua na fiscalização e na
cobrança do ISS das instituições financeiras, os bancos, que é uma grande
dificuldade dos municípios, que estão perdendo uma receita importante porque
é difícil fiscalizar a movimentação financeira dos bancos. Pretendemos montar
uma parceria com a Fecam e permitir que os municípios cobrem aquilo que é
devido e melhorar sua receita”.
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Na ocasião o presidente da Amai e prefeito de Marema, Adilson Barella, que é,
entregou ao secretário uma reivindicação para um convênio, com o objetivo de
realizar o estudo sócio econômico dos municípios da microrregião.
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Veículo: Lance Notícias
Data: 17-05-2018

Secretário da SDS participará da
Assembleia da AMAI nesta sexta-feira

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta sexta-feira (18)
Assembleia de Prefeitos, às 14h na sede em Xanxerê. O encontro contará com
a participação do Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Adenilso Biasus que apresentará os programas e ações da
secretaria que estão à disposição dos municípios.
Também na pauta do dia serão repassadas informações técnicas sobre a
regulação do acesso ao Sistema Sisreg e criação de CNPJ para as secretarias
de educação.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 18-05-2018

Secretário apresenta programas do Governo
de SC para prefeitos da Amai

(Fotos: Jéssica Tortelli/Tudo Sobre Xanxerê)
Nesta sexta-feira (18), a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
realizou a assembleia de prefeitos em Xanxerê. O encontro contou com a
participação do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Adenilso Biasus, que apresentou programas e ações da secretaria
que estão à disposição dos municípios.
Segundo Biasus, o objetivo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Econômico e Sustentável (SDS) é auxiliar os municípios a terem uma estrutura
melhor para atender o cidadão, trazendo algumas possibilidades e programas
novos do Governo do Estado para serem aplicados.
- Um dos programas que eu apresentei foi o Compra Legal, que vai possibilitar
que os municípios contratem empresas locais nas licitações de até R$ 80 mil e,
nas demais licitações, vão poder exigir que até 30% do valor seja sub
empreitado com empresas locais. Isso vai gerar emprego e renda, aumentar a
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arrecadação dos municípios e vai possibilitar que o jovem fique na sua cidade,
que não precise se deslocar para cidades maiores para buscar oportunidades –
explica Biasus.

Ainda de acordo com o secretário, o Governo de Santa Catarina está
investindo em inovação, trazendo novas tecnologias para o Estado,
possibilitando que novas empresas invistam no território catarinense.
- Temos a inciativa privada fazendo sua parte e também temos pessoas
qualificadas para operar essas tecnologias. Inclusive o programa GeraçãoTec
visa desenvolver mão de obra para operar essas tecnologias e o mercado está
se abrindo e tornando SC o melhor estado do país – destacou.
Na oportunidade, os prefeitos entregaram para Biasus um pedido para que a
SDS subsidie os municípios no plano de diagnóstico socioambiental, já que em
2014 a secretaria auxiliou no desenvolvimento dos planos municipais de
resíduos sólidos.

Relatório de Atividades – Clipping Maio de 2018

81

Relatório de Atividades – Clipping Maio de 2018

82

Veículo: Lance Notícias
Data: 17-05-2018

Secretário da SDS participará da
Assembleia da AMAI nesta sexta-feira

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta sexta-feira (18)
Assembleia de Prefeitos, às 14h na sede em Xanxerê. O encontro contará com
a participação do Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Adenilso Biasus que apresentará os programas e ações da
secretaria que estão à disposição dos municípios.
Também na pauta do dia serão repassadas informações técnicas sobre a
regulação do acesso ao Sistema Sisreg e criação de CNPJ para as secretarias
de educação.
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Veículo: Lance Notícias
Data: 22-05-2018

Secretário apresenta programas da SDS
para prefeitos da Amai

(Fotos: Assessoria de Imprensa)
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na última sexta-feira
(18) Assembleia de Prefeitos com a participação do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS), Adenilso Biasus.
Biasus apresentou aos Prefeitos da região os programas desenvolvidos pela
SDS reiterando que o objetivo é auxiliar os municípios a terem uma estrutura
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melhor para atender o cidadão. O Secretário também ressaltou que o Estado
tem investido fortemente no campo da inovação, o que abriu o mercado para
que novas empresas se instalem.
Na oportunidade os Prefeitos entregaram ao Secretário uma ofício solicitando
que a SDS subsidie a elaboração do Diagnóstico Socioambiental para todos os
municípios. O Diagnóstico é um instrumento previsto para diversos fins e
envolve etapas de levantamento e coleta de dados, bem como, análise destas
informações com o intuito de obter um “retrato” das condições ambientais e
sociais de uma determinada área de interesse.

Já a Assessora Contábil da AMAI, Andreza Gallas repassou orientações sobre
a Portaria Conjunta STN/ FNDE nº 02 que estabelece a necessidade de
movimentação dos recursos por meio exclusivamente eletrônico, sendo que as
contas sejam abertas e mantidas no CNPJ do órgão responsável pela
Educação, por fim, a declaração das informações relacionadas às contas
específicas do Fundo ao FNDE.
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Como último assunto da pauta, o Secretário de Saúde de Vargeão, Alan Felipe
e a técnica Sonia Bona, expuseram aos Prefeitos a situação da implementação
do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).
O Sisreg é um sistema web, criado para o gerenciamento de todo complexo
regulatório, através de módulos que permitem desde inserção da oferta até a
solicitação, pela rede básica, de consultas, exames e procedimentos na média
e alta complexidade, bem como a regulação de leitos hospitalares, objetivando
maior organização e controle do fluxo de acesso aos serviços de saúde,
otimização na utilização dos recursos assistenciais e visando a humanização
no atendimento.
Foram apresentadas as dificuldades que os municípios vem enfrentando com
esta nova sistemática de trabalho. Como o tema envolvendo a saúde é
complexo e exigiria maior tempo de debate, os Prefeitos deliberaram por
realizar uma nova Assembleia no dia 29 de maio para tratar exclusivamente
sobre o assunto.
A Assembleia teve ainda a participação do Deputado Federal, Valdir Colatto e
do Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê,
Ideraldo Sorgatto.
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