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Veículo: Lance Notícias
Data: 06-07-2018

Novos projetos e formação continuada
marcam o primeiro semestre de atividades
na AMAI

O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella avaliou na última
semana o balanço do primeiro semestre de 2018 frente aos trabalhos da
Associação. De acordo com o Presidente os destaques estão na gestão do
conhecimento, departamentos de engenharia e topografia, e nos novos
projetos que serão lançados para comemorar os 40 anos da Entidade.
Barella salientou que foram realizados 31 eventos até junho com a participação
de mais de 1400 servidores, gerando uma economia de mais de 300 mil reais,
evitando ainda o pagamento de diárias e deslocamentos para outras regiões.
“Estamos felizes com os resultados já alcançados, mas nossa agenda já para
julho e agosto está praticamente lotada e assim vamos programando os
próximos meses”, disse o Presidente.
Quando se comenta dos departamentos de engenharia e topografia há um
crescimento de 24% nas demandas atendidas, quando comparados ao mesmo
período de 2017.
O Presidente reforça ainda que a Associação vive um momento único com a
chegada da comemoração dos 40 anos. “Temos uma trajetória em todos estes
anos que merece ser tratada com carinho por tudo aquilo que representa e pelo
que já foi construído”, comenta ele.
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Barella explica também que para valorizar este ano especial novos projetos
serão lançados, a exemplo do “+ Memória na Escola” apresentado na última
assembleia de Prefeitos que irá oportunizar aos alunos da rede municipal de
ensino o contato com a história da região e conhecimentos sobre as atividades
da Associação dos Municípios do Alto Irani e do movimento municipalista.
Por: Patricia Silva
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Veículo: Tudo sobre Xanxerê
Data: 10-07-2018

Novos projetos e formação
continuada marcam o primeiro
semestre da Amai

(Foto: Amai)

O prefeito de Marema e presidente da Associação dos Município do Alto Irani
(Amai), Adilson Barella, avaliou o balanço do primeiro semestre de 2018 frente
aos trabalhos da Associação. De acordo com ele, os destaques estão na
gestão do conhecimento, departamentos de engenharia e topografia, e nos
novos projetos que serão lançados para comemorar os 40 anos da entidade.
Barella salientou que foram realizados 31 eventos até junho com a participação
de mais de 1,4 mil servidores, gerando uma economia de mais de R$ 300 mil,
evitando ainda o pagamento de diárias e deslocamentos para outras regiões.
- Estamos felizes com os resultados já alcançados, mas nossa agenda já para
julho e agosto está praticamente lotada e, assim, vamos programando os
próximos meses - disse o presidente.
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Quando se comenta dos departamentos de engenharia e topografia, há um
crescimento de 24% nas demandas atendidas quando comparados ao mesmo
período de 2017. Barella reforça, ainda, que a Associação vive um momento
único com a chegada da comemoração dos 40 anos.
- Temos uma trajetória em todos estes anos que merece ser tratada com
carinho por tudo aquilo que representa e pelo que já foi construído – comenta.
Ele explica também que, para valorizar este ano especia,l novos projetos serão
lançados, a exemplo do “+ Memória na Escola”, apresentado na última
assembleia de prefeitos, que irá oportunizar aos alunos da rede municipal de
ensino o contato com a história da região e conhecimentos sobre as atividades
da Associação dos Municípios do Alto Irani e do movimento municipalista.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 12-07-2018

Servidores de prefeituras que integram
Amai participam de curso sobre e-Social
Projeto integra informações do Ministério do Trabalho, Caixa
Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou nesta quinta-feira, dia 12,
um curso sobre eSocial para servidores das prefeituras que fazem parte da Amai e
trabalham nas áreas de recursos humanos, contabilidade e controle interno.
A capacitação serviu para identificar os principais pontos críticos nas rotinas e
procedimentos diários que envolvem o departamento de recursos humanos nos
órgãos públicos, para que os técnicos municipais prestem corretamente as
informações ao e-Social.

Angelita de Conto abordou sobre o eSocial (Foto: Divulgação/Amai)

A palestrante Angelita de Conto salientou que mesmo faltando alguns meses para
iniciar o cronograma de atividade dos órgãos públicos, é necessário que os municípios
estejam com as informações organizadas quando houver a implementação do
eSocial.
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O eSocial é um projeto conjunto do governo federal que integra o Ministério do
Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal.
Quando for totalmente implementado, reunirá informações de mais de 44 milhões de
trabalhadores.
A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o
cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma
unificada e organizada, reduzindo custos, processos e tempo hoje gastos com essas
ações.

Capacitação reuniu servidores de vários municípios da região (Foto: Divulgação/Amai)
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Veículo: Lance Notícias
Data: 13-07-2018

Curso sobre o e-Social reuniu servidores na
AMAI

Foto: divulgação

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta quinta-feira
(12) o curso sobre o eSocial. Participaram servidores das áreas de Recursos
Humanos, Contabilidade e Controle Interno.
O curso teve por objetivo Identificar os principais pontos críticos nas rotinas e
procedimentos diários que envolve o departamento de recursos humanos nos
Órgãos Públicos, para que os técnicos municipais prestem corretamente as
informações ao e-Social.
A palestrante Angelita de Conto salientou que mesmo faltando alguns meses
para iniciar o cronograma de atividade dos órgãos públicos, é necessário que
os municípios estejam com as informações organizadas quando da
implementação do eSocial.
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O eSocial é um projeto conjunto do governo federal que integra o Ministério do
Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal
e quando totalmente implementado reunirá informações de mais de 44 milhões
de trabalhadores.
A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o
cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de
forma unificada e organizada, reduzindo custos, processos e tempo gastos hoje
com essas ações.
Por: Patrícia Silva
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Veículo: 100.7 - Passos Maia
Data: 13-07-2018

Curso sobre o e-Social reuniu servidores
na AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta quinta-feira
(12) o curso sobre o eSocial. Participaram servidores das áreas de Recursos
Humanos, Contabilidade e Controle Interno.
O curso teve por objetivo Identificar os principais pontos críticos nas rotinas e
procedimentos diários que envolve o departamento de recursos humanos nos
Órgãos Públicos, para que os técnicos municipais prestem corretamente as
informações ao e-Social.
A palestrante Angelita de Conto salientou que mesmo faltando alguns meses
para iniciar o cronograma de atividade dos órgãos públicos, é necessário que
os municípios estejam com as informações organizadas quando da
implementação do eSocial.
O eSocial é um projeto conjunto do governo federal que integra o Ministério do
Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal
e quando totalmente implementado reunirá informações de mais de 44 milhões
de trabalhadores.
A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o
cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de
forma unificada e organizada, reduzindo custos, processos e tempo gastos hoje
com essas ações.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 17-07-2018

Aprovação de projetos é destaque na
assembleia de prefeitos da Amai
Reunião entre administradores de municípios que integram a entidade
ocorreu nesta segunda-feira em Xanxerê

Prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) participaram
nesta segunda-feira, dia 16, da assembleia de prefeitos da entidade na sede da Amai
em Xanxerê.
O destaque do encontro ficou para a apresentação dos projetos que estão em
desenvolvimento para comemorar os 40 anos da Amai, entre eles, Capacitação do
Bem, Campanha de aniversário dos municípios, Bazar do Bem e o Memorial da Amai.

Assembleia de prefeitos ocorreu na sede da Amai em Xanxerê (Foto: Divulgação/Amai)

O prefeito de Marema e presidente da associação, Adilson Barella, salientou que a
Amai vive um momento único ao comemorar os 40 anos de atividades e que todas as
ações desenvolvidas têm por objetivo valorizar a história construída pela entidade ao
longo dos anos.
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Outra deliberação importante diz respeito à elaboração dos Planos Municipais de
Cultura, que serão supervisionados pela Amai. O projeto terá duração de 12 meses,
com o início das atividades em agosto.
Coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto ainda realizou
uma webconferência com os prefeitos para esclarecer dúvidas sobre o Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). Por indicação da
prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio, a Amai iniciará um estudo de viabilidade
para construção de um consórcio regional para atender as demandas locais do Sisbi.
Também está em elaboração uma pauta política com indicações prioritárias da região.
Elas serão remetidas aos candidatos ao governo e parlamento de Santa Catarina.
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Veículo: 100.7 - Passos Maia
Data: 17-07-2018

Aprovação de projetos é destaque na
Assembleia da AMAI
Os Prefeitos e Prefeitas da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
reuniram-se em Assembleia nesta segunda-feira (16), na sede em Xanxerê.
O destaque do encontro ficou para a apresentação dos projetos que estão em
desenvolvimento para comemorar os 40 anos da AMAI, entre eles:
Capacitação do Bem, Campanha de aniversário dos municípios, Bazar do Bem
e o Memorial da AMAI.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella, salientou que a
AMAI vive um momento único ao comemorar os 40 anos de atividades e que
todas as ações desenvolvidas tem por objetivo valorizar a história construída
pela Associação ao longo destes anos.
Outra deliberação importante diz respeito a Elaboração dos Planos Municipais
de Cultura, os quais serão supervisionados pela AMAI. O projeto terá duração
de 12 meses e iniciará as atividades no mês de agosto.
Ainda o Coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto
realizou uma webconferência com os Prefeitos para esclarecer dúvidas sobre o
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) e
por indicação da Prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio a AMAI iniciará
um estudo de viabilidade para construção de um consórcio regional para
atender as demandas locais do SISBI.
Também está em elaboração uma pauta política com indicações prioritárias da
região as quais serão remetidas aos candidatos ao governo e parlamento do
Estado de Santa Catarina.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Rádio Clube São Domingos
Data: 17-07-2018

APROVAÇÃO DE PROJETOS É DESTAQUE EM ASSEMBLEIA DA AMAI
Nesta segunda-feira, foi realizada em Xanxerê, mais uma assembleia da Associação dos Municípios do Alto
Irani (Amai), reunindo prefeitos de toda a região. O destaque do encontrou ficou para a apresentação de
projetos que estão em desenvolvimento para comemorar os 40 anos da entidade. Entre eles, está a
Capacitação do Bem, Aniversários dos Municípios, Bazar do Bem e Memorial da Amai.
O presidente da Amai e prefeito de Marema, Adilson Barella, salientou que a entidade vive um momento
único ao comemorar 40 anos de atividades. Assim, todas as ações desenvolvidas têm como objetivo
valorizar a história construída pela Associação ao longo deste período.
Outro assunto importante discutido durante a assembleia foi a elaboração dos planos municipais de
cultura, que serão supervisionados pela Amai. O projeto terá duração de 12 meses e as atividades iniciam
no mês de agosto.
Ainda, o coordenador de desenvolvimento regional da Fecam, Emerson Souto, realizou uma
webconferência com os prefeitos para esclarecer dúvidas sobre o Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (SISBI-POA). Por indicação da prefeita de São Domingos, Elieze Comachio, a
Amai iniciará um estudo de viabilidade para construção de um consórcio regional para atender as
demandas locais do SISBI.
Também está em elaboração uma pauta política com indicações prioritárias da região, as quais serão
remetidas aos candidatos ao governo e parlamento do Estado de Santa Catarina.
Fonte: www.clubesd.com.br / Informações e fotos: Ascom / Keli Camiloti
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Veículo: Lance Notícias
Data: 17-07-2018

Aprovação de projetos é destaque na
Assembleia da AMAI

Foto: divulgação

Os Prefeitos e Prefeitas da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
reuniram-se em Assembleia nesta segunda-feira (16), na sede em Xanxerê.
O destaque do encontro ficou para a apresentação dos projetos que estão em
desenvolvimento para comemorar os 40 anos da AMAI, entre eles:
Capacitação do Bem, Campanha de aniversário dos municípios, Bazar do Bem
e o Memorial da AMAI.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella, salientou que a
AMAI vive um momento único ao comemorar os 40 anos de atividades e que
todas as ações desenvolvidas tem por objetivo valorizar a história construída
pela Associação ao longo destes anos.
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Outra deliberação importante diz respeito a Elaboração dos Planos Municipais
de Cultura, os quais serão supervisionados pela AMAI. O projeto terá duração
de 12 meses e iniciará as atividades no mês de agosto.
Ainda o Coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto
realizou uma webconferência com os Prefeitos para esclarecer dúvidas sobre o
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) e
por indicação da Prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio a AMAI iniciará
um estudo de viabilidade para construção de um consórcio regional para
atender as demandas locais do SISBI.
Também está em elaboração uma pauta política com indicações prioritárias da
região as quais serão remetidas aos candidatos ao governo e parlamento do
Estado de Santa Catarina.
Por: Patrícia Silva
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Veículo: 100.7 - Passos Maia
Data: 18-07-2018

Sistema Nacional de Cultura é tema de formação na
AMAI

O Sistema Nacional de Cultura (SN) foi tema de formação nesta segunda-feira
(16) na Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI). O encontro teve como
objetivo oportunizar aos gestores de cultura o conhecimento sobre o SNC, seus
entes constitutivos e a construção das ferramentas de gestão em cultura nos
municípios.
O SNC...
O Sistema Nacional de Cultura é um processo de gestão e promoção das
políticas públicas de cultura, em regime de colaboração de forma democrática
e participativa entre os três entes federados (União, estados e municípios) e a
sociedade civil, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social
e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.
A instituição nos municípios do Sistema Municipal de Cultura (SMC) deve ser
feita por meio de lei própria, encaminhada à Câmara de Vereadores pelo
prefeito do município. Nessa lei devem estar previstas a estrutura e os
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principais objetivos de pelo menos cinco componentes: Órgão Gestor
(secretaria de cultura ou equivalente), Conselho Municipal de Política Cultural,
Conferência Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Sistema
Municipal de Financiamento à Cultura (com Fundo de Cultura).
Fonte: Assessoria de Comunicação AMAI
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Veículo: Rádio Clube São Domingos
Data: 19-07-2018

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA É TEMA DE FORMAÇÃO NA AMAI
19/07/2018 – QUINTA-FEIRA
O Sistema Nacional de Cultura (SNC) foi tema de formação na última segunda-feira (16), na Associação
dos Municípios do Alto Irani (AMAI). O encontro teve como objetivo oportunizar aos gestores de cultura o
conhecimento sobre o SNC, e como funciona a construção das ferramentas de gestão em cultura nos
municípios.
O SNC é um processo de gestão e promoção das políticas públicas de cultura. O principal objetivo é
promover o desenvolvimento humano, social e econômico baseando-se no uso dos direitos culturais. Os
trabalhos são realizados de forma democrática e participativa, unindo os governos federais, estaduais,
municipais e sociedade.
Para o SMC ser implantado no município, deve-se emitir uma lei própria, encaminhada à Câmara de
Vereadores pelo prefeito do município. Nessa lei devem estar previstas a estrutura e os principais
objetivos de cinco componentes: Secretaria de Cultura ou setor responsável, Conselho Municipal de
Cultura, Conferência Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Sistema Municipal de
Financiamento à Cultura (com Fundo de Cultura).
Fonte: www.clubesd.com.br / ASCOM AMAI / Felipe Valgoi
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Veículo: Rádio Clube São Domingos
Data: 20-07-2018

CURSO SOBRE O ESOCIAL REÚNE SERVIDORES NA AMAI
Compartilhe
13/07/2018- SEXTA-FEIRA
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), realizou nesta quinta-feira (12), um curso sobre o
eSocial. Participaram servidores das áreas de Recursos Humanos, Contabilidade e Controle Interno. O
curso teve por objetivo identificar os principais pontos críticos nas rotinas e procedimentos diários que
envolve o departamento de recursos humanos nos Órgãos Públicos, para que os técnicos municipais
prestem corretamente as informações ao e-Social.
O eSocial é um projeto conjunto do governo federal que integra o Ministério do Trabalho, Caixa
Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal . Quando totalmente implementado, vai
reunir informações de mais de 44 milhões de trabalhadores. A palestrante Angelita de Conto salientou
que, mesmo faltando alguns meses para iniciar o cronograma de atividade dos órgãos públicos, é
necessário que os municípios estejam com as informações organizadas quando da implementação do
eSocial.
A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o cumprimento de suas obrigações
fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma unificada e organizada, reduzindo custos, processos e
tempo gastos hoje com essas ações.
Fonte: www.clubesd.com.br / Informações e fotos: Ascom Amai / Keli Camiloti
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Veículo: 100.7 - Passos Maia
Data: 20-07-2018

AMAI lança o projeto Capacitação do Bem

O Projeto Capacitação do Bem foi lançado oficialmente na última segunda-feira
(16) durante a Assembleia de Prefeitos. O Prefeito de Marema e Presidente da
AMAI, Adilson Barella explica que em comemoração aos 40 anos de atividade,
diversos projetos estão sendo realizados.
Barella salienta que o Capacitação do BEM é mais uma forma de manter
atualizados os servidores públicos e arrecadar donativos para serem
destinados as entidades de assistência social e de amparo a animais da região,
que não tenham fins lucrativos.
Os donativos serão arrecadados como forma de inscrição nos cursos gratuitos
que a AMAI promove. Só em 2018 já foram realizados 36 eventos e
capacitados 1584 servidores, gerando uma economia aos cofres públicos de
mais de 300 mil reais.
Para que possam receber os donativos as Entidades precisam se credenciar
por meio de Edital de Chamada Pública que está disponível no site:
www.amaisc.org.br, os interessados devem clicar no banner “Projeto
Capacitação do Bem”. No site da AMAI também é possível conhecer a íntegra
do Projeto.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias
Data: 20-07-2018

Amai lança o projeto Capacitação do Bem

O Projeto Capacitação do Bem foi lançado oficialmente na última segunda-feira
(16) durante a assembleia de prefeitos. O prefeito de Marema e Presidente da
Amai, Adilson Barella explica que em comemoração aos 40 anos de atividade,
diversos projetos estão sendo realizados.
Barella salienta que o Capacitação do BEM é mais uma forma de manter
atualizados os servidores públicos, e arrecadar donativos para serem
destinados as entidades de assistência social, e de amparo a animais da
região, que não tenham fins lucrativos.
Os donativos serão arrecadados como forma de inscrição nos cursos gratuitos
que a Amai promove. Só em 2018 já foram realizados 36 eventos e
capacitados 1584 servidores, gerando uma economia aos cofres públicos de
mais de 300 mil reais.
Para que possam receber os donativos, as Entidades precisam se credenciar
por meio de Edital de Chamada Pública que está disponível no site:
www.amaisc.org.br, os interessados devem clicar no banner “Projeto
Capacitação do Bem”. No site da AMAI também é possível conhecer a íntegra
do Projeto.
Por: Patricia Silva
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Veículo: Lance Notícias
Data: 20-07-2018

Ministério Público realiza palestra sobre
regularização fundiária na região da Amai

Foto: divulgação
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), recebeu, nesta sexta-feira
(20), a palestra organizada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC)
com o tema: desvendando a Reurb – Lei 13465/2017 e decreto 9310/2018.
O Prefeito de Marema e Presidente da Amai, Adilson Barella, agradeceu ao
MPSC pela oportunidade de receber o evento.
“A regularização fundiária é um tema de preocupação em todos os municípios,
e o diálogo entre os diversos poderes é necessário para que sejam
encontradas soluções de maneira conjunta e respeitando a legislação”,
comenta o Presidente.
O Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MPSC e
palestrante do evento, Paulo Locatelli, salientou durante o encontro que,
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mesmo com tantas orientações, há momentos em que surgem dúvidas e é
preciso abrir espaços de discussão, e muitas vezes analisar caso a caso.
Além da região da Amai, também participaram municípios da AMnoroeste,
Amauc e Amosc.

O que é a Reurb
A Reurb dispõem sobre o processo de regularização fundiária urbana,
estabelecendo procedimentos e diretrizes a serem seguidos pelos Poderes
Públicos e particulares.
É um conjunto de normas gerais que estabelecem as medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais a serem adotadas para incorporação dos
núcleos urbanos informais (núcleos em situação irregular e sem titulação dos
ocupantes) ao ordenamento territorial.
Por: Patricia Silva
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 23-07-2018

Nutricionistas da região participam de
formação do Conviva na Amai
Treinamento realizado na última sexta-feira envolveu
profissionais das regiões da Amai e Amnoroeste

Nutricionistas de municípios da Amai e Amnoroeste presentes em capacitação (Foto:
Divulgação/Amai)

Nutricionistas dos municípios que integram as regiões da Amai (Associação dos
Municípios do Alto Irani) e Amnoroeste (Associação dos Municípios do Noroeste
Catarinense) participaram de uma formação sobre o Conviva na última sexta-feira, dia
20, na sede da Amai em Xanxerê.
O evento organizado pela Amai e União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime/SC) permitiu que os profissionais a ferramenta de cardápios e
gestão da alimentação escolar da Plataforma Conviva Educação.
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No encontro, a articuladora estadual do Conviva, Cleci Lorenzon, apresentou a
plataforma e suas funcionalidades, já na segunda etapa foram realizadas atividades
práticas, inserindo as preparações no sistema.
Plataforma
O Conviva Educação é um sistema de gestão gratuito de iniciativa da Udnime, voltado
ao dirigente municipal de educação e às equipes técnicas das secretarias.
Até o final de 2017, mais de 86% dos municípios do país estavam cadastrados e mais
de 2.100 Secretarias Municipais de Educação acessavam mensalmente os
conteúdos, as ferramentas e as áreas de trocas de experiências da plataforma.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 13-07-2018

Curso sobre o eSocial reúne
servidores na Amai

(Fotos: Amai)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou, nesta quinta-feira (12),
o curso sobre o eSocial. Participaram servidores das áreas de Recursos
Humanos, Contabilidade e Controle Interno.

O curso teve por objetivo Iidentificar os principais pontos críticos nas rotinas e
procedimentos diários que envolve o departamento de recursos humanos nos
órgãos públicos, para que os técnicos municipais prestem corretamente as
informações ao e-Social. A palestrante Angelita de Conto salientou que,
mesmo faltando alguns meses para iniciar o cronograma de atividade dos
órgãos públicos, é necessário que os municípios estejam com as informações
organizadas quando da implementação do eSocial.
O eSocial é um projeto conjunto do Governo Federal que integra o Ministério
do Trabalho, Caixa Econômica, Secretaria de Previdência, INSS e Receita
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Federal e, quando totalmente implementado, reunirá informações de mais de
44 milhões de trabalhadores.
A iniciativa permitirá que todas as empresas brasileiras possam realizar o
cumprimento de suas obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias de
forma unificada e organizada, reduzindo custos, processos e tempo gastos hoje
com essas ações.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 17-07-2018

Aprovação de projetos é destaque
na Assembleia da Amai

(Fotos: Amai)

Os prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
reuniram-se em Assembleia na segunda-feira (16), na sede em Xanxerê. O
destaque do encontro ficou para a apresentação dos projetos que estão em
desenvolvimento para comemorar os 40 anos da Amai, entre eles: Capacitação
do Bem, Campanha de aniversário dos municípios, Bazar do Bem e o Memorial
da Amai.
O prefeito de Marema e presidente da Amai, Adilson Barella, salientou que a
Amai vive um momento único ao comemorar os 40 anos de atividades e que
todas as ações desenvolvidas têm por objetivo valorizar a história construída
pela Associação ao longo destes anos.
Outra deliberação importante diz respeito a elaboração dos Planos Municipais
de Cultura, os quais serão supervisionados pela Amai. O projeto terá duração
de 12 meses e iniciará as atividades no mês de agosto.
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Ainda o coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto,
realizou uma webconferência com os prefeitos para esclarecer dúvidas sobre o
Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI-POA) e,
por indicação da prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio, a Amai iniciará
um estudo de viabilidade para construção de um consórcio regional para
atender as demandas locais do SISBI.
Também está em elaboração uma pauta política com indicações prioritárias da
região as quais serão remetidas aos candidatos ao governo e parlamento do
Estado de Santa Catarina.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 18-07-2018

Sistema Nacional de Cultura é tema de
formação na Amai
O Sistema Nacional de Cultura (SN) foi tema de formação na segunda-feira
(16) na Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai). O encontro teve como
objetivo oportunizar aos gestores de cultura o conhecimento sobre o SNC, seus
entes constitutivos e a construção das ferramentas de gestão em cultura nos
municípios.
O Sistema Nacional de Cultura é um processo de gestão e promoção das
políticas públicas de cultura, em regime de colaboração de forma democrática
e participativa entre os três entes federados (União, estados e municípios) e a
sociedade civil, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social
e econômico com pleno exercício dos direitos culturais.
A instituição nos municípios do Sistema Municipal de Cultura (SMC) deve ser
feita por meio de lei própria, encaminhada à Câmara de Vereadores pelo
prefeito do município. Nessa lei devem estar previstas a estrutura e os
principais objetivos de pelo menos cinco componentes: Órgão Gestor
(secretaria de cultura ou equivalente), Conselho Municipal de Política Cultural,
Conferência Municipal de Cultura, Plano Municipal de Cultura e Sistema
Municipal de Financiamento à Cultura (com Fundo de Cultura).
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 20-07-2018

AMAI lança o projeto Capacitação do
Bem
O Projeto Capacitação do Bem foi lançado oficialmente no dia 16 de julho,
durante a Assembleia de Prefeitos. Segundo o prefeito de Marema e presidente
da AMAI, Adilson Barella diversos projetos estão sendo realizados em
comemoração aos 40 anos de atividade.
Barella salienta que o Capacitação do BEM é mais uma forma de manter
atualizados os servidores públicos e arrecadar donativos para serem
destinados as entidades de assistência social e de amparo a animais da região,
que não tenham fins lucrativos.
Os donativos serão arrecadados como forma de inscrição nos cursos gratuitos
que a AMAI promove. Só em 2018 foram realizados 36 eventos e capacitados
1584 servidores, gerando uma economia aos cofres públicos de mais de 300
mil reais.
Para que possam receber os donativos as entidades precisam se credenciar
por meio de Edital de Chamada Pública que está disponível no site:
www.amaisc.org.br, os interessados devem clicar no banner “Projeto
Capacitação do Bem”. No site da AMAI também é possível conhecer a íntegra
do Projeto.

Ascom AMAI
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 23-07-2018

Reurb é debatida em palestra do
MPSC na sede da AMAI em Xanxerê

(Fotos: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta sexta-feira
(20) a palestra organizada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC)
com o tema: Desvendando a Reurb - Lei 13465/2017 e Decreto 9310/2018.
O prefeito de Marema e presidente da AMAI, Adilson Barella, agradeceu ao
MPSC pela oportunidade de receber o evento.
- A regularização fundiária é um tema de preocupação em todos os municípios
e o diálogo entre os diversos poderes é necessário para que sejam
encontradas soluções de maneira conjunta e respeitando a legislação comenta o presidente.
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O Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente do MPSC e
palestrante do evento, Dr. Paulo Locatelli, salientou durante o encontro que
mesmo com tantas orientações há momentos em que surgem dúvidas e é
preciso abrir espaços de discussão, e muitas vezes analisar caso a caso.
Além da região da AMAI, também participaram municípios da AMnoroeste,
Amauc e Amosc.
O que é a Reurb
A Reurb dispõem sobre o processo de regularização fundiária urbana,
estabelecendo procedimentos e diretrizes a serem seguidos pelos Poderes
Públicos e particulares.
É um conjunto de normas gerais que estabelecem as medidas jurídicas,
urbanísticas, ambientais e sociais a serem adotadas para incorporação dos
núcleos urbanos informais (núcleos em situação irregular e sem titulação dos
ocupantes) ao ordenamento territorial.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 23-07-2018

Nutricionistas participam de formação do
Conviva na Amai

(Foto: Divulgação)

Na última sexta-feira (20), as nutricionistas da região da Amai e Amnoroeste
participaram da formação sobre o Conviva. O evento, organizado em parceria
pela a Amai e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime/SC), ofereceu a oportunidade aos nutricionistas para conhecer a
ferramenta de cardápios e gestão da alimentação escolar da Plataforma
Conviva Educação.
No encontro, a articuladora estadual do Conviva, Cleci Lorenzon, inicialmente
apresentou a plataforma e suas funcionalidades e, na segunda etapa, as
nutricionistas puderem realizar atividade prática inserindo as preparações no
sistema.
Plataforma Conviva Educação
É um sistema de gestão gratuito de iniciativa da UNDIME voltado ao dirigente
municipal de educação e às equipes técnicas das secretarias. Até o final de
2017, mais de 86% dos municípios do país estavam cadastrados e mais de
2.100 Secretarias Municipais de Educação acessavam mensalmente os
conteúdos, as ferramentas e as áreas de trocas de experiências da plataforma.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 31-07-2018

Amai monta carta de intenções da região
para candidatos às eleições 2018
A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) iniciou uma campanha com o
intuito de mostrar aos candidatos ao Governo do Estado quais são as maiores
demandas dos 14 municípios pertencentes à associação.
A carta de intenções será encaminhada aos candidatos ao Governo e
Parlamento de Santa Catarina.
Por meio de um formulário, a comunidade pode votar no que considera
prioridade para o desenvolvimento da região. Estão listados os tópicos
agricultura; assistência social; cultura educação; infraestrutura; saúde e
segurança. Há também a opção de listar outro tópico.
A Amai busca o apoio da comunidade para construir o futuro da região. O link
da pesquisa está disponível no Facebook da Amaie também no site. Ou,
clique AQUI e vote na sua prioridade.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 31-07-2018

Amai elabora carta coletiva a ser enviada
aos candidatos catarinenses

(Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) está elaborando uma carta de
intenções que será enviada aos candidatos ao Governo de Santa Catarina e ao
parlamento catarinense. A ideia é envolver a população na Eleições 2018, que
pode colaborar ao opinar sobre quais as principais reivindicações referentes à
região Oeste.
Para participar, basta acessar o endereço (encurtador.com.br/orIPZ) e votar no
que acha necessitar de mais atenção para o desenvolvimento da região. As
opções que estão em destaque são agricultura, assistência social, cultura,
educação, infraestrutura, saúde e segurança. Até o momento, saúde (39,5%)
foi a opção mais escolhida por quem já colaborou com a carta.
- Ajude a construir nosso futuro! Vote na sua prioridade para o desenvolvimento
da região. Estamos elaborando uma Carta de intenções da AMAI para ser
enviada aos candidatos ao Governo e Parlamento de Santa Catarina e
queremos sua opinião. A participação do cidadão garante conquistas! A região
do Alto Irani agradece a contribuição! – destaca a Amai na campanha.
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