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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 01-08-2018

Municípios da Amai participam de Oficina
sobre o IDMS
A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), em parceria com a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam), realizou, nesta quarta-feira
(1º), a “Oficina Indicadores: instrumento de Planejamento e avaliação das
Políticas Públicas Locais”. Participaram do encontro secretários municipais e
técnicos da região da Amai.
O evento teve como ponto fundamental apresentar o Índice de
Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS), que entende a
sustentabilidade como o desenvolvimento equilibrado das dimensões social,
cultural, ambiental, econômica e político-institucional.
O coordenador de desenvolvimento regional da Fecam, Emerson Souto,
explica que o índice, ao avaliar o desenvolvimento, é uma ferramenta de apoio
à gestão, onde podem ser observadas as áreas em que é necessário
estabelecer as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades
em relação a um cenário futuro desejável.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 02-08-2018

Oficina sobre IDMS envolve representantes
de municípios da Amai
Evento reuniu secretários municipais e técnicos da região da
Associação dos Municípios do Alto Irani

Oficina foi realizada na sede da Amai em Xanxerê (Foto: Divulgação/Amai)

A “Oficina Indicadores: instrumento de Planejamento e avaliação das Políticas
Públicas Locais” foi realizada nesta quarta-feira, dia 1º, com representantes de
municípios da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai). A capacitação ocorreu
em parceria com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam).
Participaram do evento secretários municipais e técnicos da região da Amai. O evento
teve como ponto fundamental apresentar o Índice de Desenvolvimento Municipal
Sustentável (IDMS), que entende a sustentabilidade como o desenvolvimento
equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Políticoinstitucional.
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O coordenador de desenvolvimento regional da Fecam, Emerson Souto, explica que o
índice, ao avaliar o desenvolvimento, é uma ferramenta de apoio à gestão, onde
podem ser observadas as áreas em que é necessário estabelecer as prioridades
municipais e regionais e situar as municipalidades em relação a um cenário futuro
desejável.

Coordenador de desenvolvimento regional da Fecam, Emerson Souto, ministrou a oficina
(Foto: Divulgação/Amai)
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Veículo: 100.7 FM –Passos Maia
Data: 02-07-2018

Municípios da AMAI participam de Oficina sobre o
IDMS

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) realizaram nesta quarta-feira
(1º) a “Oficina Indicadores: instrumento de Planejamento e avaliação das
Políticas Públicas Locais”. Participaram do encontro secretários municipais e
técnicos da região da AMAI.
O evento teve ponto fundamental apresentar o Índice de Desenvolvimento
Municipal Sustentável (IDMS), que entende a sustentabilidade como o
desenvolvimento equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental,
Econômica e Político-institucional.
O Coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto,
explica que o índice, ao avaliar o desenvolvimento, é uma ferramenta de apoio
à gestão, onde podem ser observadas as áreas em que é necessário
estabelecer as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades
em relação a um cenário futuro desejável.

Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias – Xanxerê
Data: 02-08-2018

Municípios da Amai participam de Oficina
sobre o IDMS

Fotos: Assessoria de Imprensa

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) em parceria com a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) realizaram nesta quarta-feira
(1º) a “Oficina Indicadores: instrumento de Planejamento e avaliação das
Políticas Públicas Locais”. Participaram do encontro secretários municipais e
técnicos da região da Amai.
O evento teve ponto fundamental apresentar o Índice de Desenvolvimento
Municipal Sustentável (IDMS), que entende a sustentabilidade como o
desenvolvimento equilibrado das dimensões Social, Cultural, Ambiental,
Econômica e Político-institucional.
O Coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto,
explica que o índice, ao avaliar o desenvolvimento, é uma ferramenta de apoio
à gestão, onde podem ser observadas as áreas em que é necessário
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estabelecer as prioridades municipais e regionais e situar as municipalidades
em relação a um cenário futuro desejável.

Municípios da Amai participam de Oficina sobre o IDMS
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 13-08-2018

Amai vai definir temas prioritários para
encaminhar aos candidatos das Eleições
2018

(Foto: Amai)

Os prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
estarão reunidos em Assembleia nesta terça-feira (14), às 16h, na sede em
Xanxerê. Neste encontro, os chefes do executivo definirão os temas prioritários
da região para serem encaminhados aos candidatos ao governo e parlamento
do Estado de Santa Catarina.
Também será discutido acerca do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o
processo de equivalência ao Sistema Brasileiro de Inspeção/Sistema Único de
Atenção à Sanidade Agropecuária (SISBI/SUASA). Além disso, o coordenador
de Desenvolvimento Regional da Federação Catarinense de Município
(Fecam), Emerson Souto, fará uma exposição sobre os Indicadores da região
da Amai. Ainda serão repassadas informações e deliberações da última
reunião do Conselho Político da Fecam e de secretários executivos.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 14 -08-2018

Assembleia de prefeitos da Amai acontece na
tarde desta terça-feira
Reunião com administradores dos municípios que integram a
associação está marcada para as 16 horas

Os prefeitos e prefeitas da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) se reúnem
na tarde desta terça-feira, dia 14, na sede da entidade em Xanxerê. O encontro está
marcado para as 16 horas.
Os administradores definirão os temas prioritários da região para serem
encaminhados aos candidatos ao governo e parlamento nas eleições de Santa
Catarina.
Também será discutido o Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o processo de
equivalência ao Sistema Brasileiro de Inspeção/Sistema Único de Atenção à Sanidade
Agropecuária (Sisbi/Suasa).
O coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto, ainda fará
uma exposição sobre os Indicadores da região da Amai. Também serão repassadas
informações e deliberações da última reunião do Conselho Político da Fecam e de
Secretários Executivos.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 14-08-2018

Amai realiza Assembleia Ordinária nesta terça-feira
Os Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) estarão
reunidos em Assembleia nesta terça-feira (14), às 16h na sede, em Xanxerê.
Neste encontro os Chefes do Executivo definirão os temas prioritários da região
para serem encaminhados aos candidatos ao governo e parlamento do Estado
de Santa Catarina.
Também será discutido acerca do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e o
processo de equivalência ao Sistema Brasileiro de Inspeção/Sistema Único de
Atenção à Sanidade Agropecuária (SISBI/SUASA) e Coordenador de
Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto fará uma exposição
sobre os Indicadores da região da Amai.
Ainda serão repassadas informações e deliberações da última reunião do
Conselho Político da Fecam e de Secretários Executivos.
Por: Patricia Silva
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 14 -08-2018

Equivalência do SIM para SISBI são
discutidos na Assembleia da Amai

Foto: divulgação
Os Prefeitos da região da Amai deliberaram, na reunião dessa terça-feira (14),
para que a Associação organize um Consórcio Regional para buscar a
equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Sistema Brasileiro de
Inspeção/Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SISBI/SUASA).
Na oportunidade o Coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam,
Emerson Souto explicou a necessidade desta ação para padronizar e
harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para
garantir a segurança alimentar e incentivar a economia local.
Souto também apresentou aos Prefeitos O Índice de Desenvolvimento
Municipal Sustentável (IDMS) que é uma das ferramentas do Sistema de
Indicadores, que tem como objetivo avaliar os municípios segundo seu nível de
desenvolvimento sustentável.
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O IDMS busca auxiliar os agentes públicos para que a tomada de decisão
sobre as prioridades locais seja baseada em informações técnicas que
identifiquem as áreas que necessitam mais desenvolvimento e aplicação de
recursos do município, o que consequentemente eleva os níveis de
sustentabilidade e bem-estar social.
Já a Assessora Contábil da Amai, Andreza Gallas reforçou a importância dos
municípios se organizarem para a implantação do e-Social que passa a valer
para órgãos públicos em janeiro de 2019.
A Secretária Executiva da Amai, Ingrid Piovesan apresentou as demandas
sugeridas pelos municípios para integrarem a pauta de indicações da região
que ficará disponível aos candidatos ao governo e parlamento do Estado de
Santa Catarina.
O documento que será divulgado no site da Amai durante esta semana irá
contemplar as temáticas de diversas áreas: assistência social, agricultura,
cultura, educação, saúde, segurança e infraestrutura.

Equivalência do SIM para SISBI são discutidos na Assembleia da Amai

Por: Patricia Silva
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Veículo: Oeste Mais
Data: 14 -08-2018

Assembleia de prefeitos da Amai reúne
administradores de municípios da região
Equivalência do SIM para Sisbi e definição de pauta de
indicações a candidatos foram discutidos na reunião

Os prefeitos da região da Amai (Associação dos Municípios do Alto Irani) participaram
na tarde desta terça-feira, dia 14, de uma assembleia de prefeitos para debater sobre
vários assuntos.
Entre eles, decidiram que a entidade organize um Consórcio Regional para buscar a
equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Sistema Brasileiro de
Inspeção/Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (Sisbi/Suasa).

Assembleia reuniu prefeitos de municípios que integram a Amai (Foto: Divulgação/Amai)

Na ocasião, o coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam, Emerson Souto,
explicou a necessidade da ação para padronizar e harmonizar os procedimentos de
inspeção de produtos de origem animal para garantir a segurança alimentar e
incentivar a economia local.
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Souto também apresentou aos prefeitos o Índice de Desenvolvimento Municipal
Sustentável (IDMS), que é uma das ferramentas do Sistema de Indicadores para
avaliar os municípios segundo seu nível de desenvolvimento sustentável.
O IDMS busca auxiliar os agentes públicos para que a tomada de decisão sobre as
prioridades locais seja baseada em informações técnicas que identifiquem as áreas
que necessitam mais desenvolvimento e aplicação de recursos do município, o que
consequentemente eleva os níveis de sustentabilidade e bem-estar social.
Já a assessora contábil da Amai, Andreza Gallas, reforçou a importância dos
municípios se organizarem para a implantação do e-Social, que passa a valer para
órgãos públicos em janeiro de 2019.
A secretária executiva da Amai, Ingrid Piovesan, ainda apresentou as demandas
sugeridas pelos municípios para integrarem a pauta de indicações da região que ficará
disponível aos candidatos ao governo e parlamento de Santa Catarina.
O documento, que será divulgado no site da Amai durante esta semana, vai
contemplar as temáticas de diversas áreas: assistência social, agricultura, cultura,
educação, saúde, segurança e infraestrutura.
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Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 15 -08-2018

Equivalência do SIM para SISBI e definição de pauta de indicações
são discutidos na Assembleia

Os Prefeitos da região da AMAI deliberaram na reunião desta terça-feira (14)
para que a Associação organize um Consórcio Regional para buscar a
equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao Sistema Brasileiro de
Inspeção/Sistema Único de Atenção à Sanidade Agropecuária (SISBI/SUASA).
Na oportunidade o Coordenador de Desenvolvimento Regional da Fecam,
Emerson Souto explicou a necessidade desta ação para padronizar e
harmonizar os procedimentos de inspeção de produtos de origem animal para
garantir a segurança alimentar e incentivar a economia local.
Souto também apresentou aos Prefeitos O Índice de Desenvolvimento
Municipal Sustentável (IDMS) que é uma das ferramentas do Sistema de
Indicadores, que tem como objetivo avaliar os municípios segundo seu nível de
desenvolvimento sustentável.
O IDMS busca auxiliar os agentes públicos para que a tomada de decisão
sobre as prioridades locais seja baseada em informações técnicas que
identifiquem as áreas que necessitam mais desenvolvimento e aplicação de
recursos do município, o que consequentemente eleva os níveis de
sustentabilidade e bem-estar social.
Já a Assessora Contábil da AMAI, Andreza Gallas reforçou a importância dos
municípios se organizarem para a implantação do e-Social que passa a valer
para órgãos públicos em janeiro de 2019.
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A Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan apresentou as demandas
sugeridas pelos municípios para integrarem a pauta de indicações da região
que ficará disponível aos candidatos ao governo e parlamento do Estado de
Santa Catarina.
O documento que será divulgado no site da AMAI durante esta semana irá
contemplar as temáticas de diversas áreas: assistência social, , agricultura,
cultura, educação, saúde, segurança e infraestrutura.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 15 -08-2018

Serviço de Inspeção Municipal e pauta de
indicações são discutidos na Amai

(Fotos: Amai)

Os prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) deliberaram, na
reunião da terça-feira (14), para que a Associação organize um consórcio
regional para buscar a equivalência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) ao
Sistema Brasileiro de Inspeção/Sistema Único de Atenção à Sanidade
Agropecuária (SISBI/SUASA).
Na oportunidade, o coordenador de Desenvolvimento Regional da Federação
Catarinense de Municípios (Fecam), Emerson Souto, explicou a necessidade
desta ação para padronizar e harmonizar os procedimentos de inspeção de
produtos de origem animal para garantir a segurança alimentar e incentivar a
economia local.
Souto também apresentou aos prefeitos o Índice de Desenvolvimento Municipal
Sustentável (IDMS), que é uma das ferramentas do Sistema de Indicadores,
que tem como objetivo avaliar os municípios segundo seu nível de
desenvolvimento sustentável. O IDMS busca auxiliar os agentes públicos para
que a tomada de decisão sobre as prioridades locais seja baseada em
informações técnicas que identifiquem as áreas que necessitam mais
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desenvolvimento e aplicação de recursos do município, o que
consequentemente eleva os níveis de sustentabilidade e bem-estar social.
Já a assessora contábil da Amai, Andreza Gallas, reforçou a importância dos
municípios se organizarem para a implantação do e-Social, que passa a valer
para órgãos públicos em janeiro de 2019.
A secretária executiva da Amai, Ingrid Piovesan, apresentou as demandas
sugeridas pelos municípios para integrarem a pauta de indicações da região,
que ficará disponível aos candidatos ao governo e parlamento do Estado de
Santa Catarina. O documento, que será divulgado no site da Amai durante esta
semana, irá contemplar as temáticas de diversas áreas: assistência social,
agricultura, cultura, educação, saúde, segurança e infraestrutura.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 21 -08-2018

Região da Amai inicia elaboração
dos Planos Municipais de Cultura

(Fotos: Amai)

A promoção da cultura também é sinônimo de desenvolvimento, bem-estar
social e geração de renda para a sociedade. Com esta visão, iniciaram, nesta
terça-feira (21), as atividades para elaboração dos Planos Municipais de
Cultura (PMCs) na região da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai).
Com exceção de Xanxerê, que já está com o Plano pronto e aprovado pela
comunidade, os demais municípios organizaram, durante o encontro, um
programa de trabalho que irá perdurar durante 12 meses. Neste período,
inúmeras ações serão realizadas sendo que a participação da sociedade é de
extrema importância para efetivação do plano.
O prefeito de Marema e presidente da Amai, Adilson Barella, comemora a
construção dos Planos, que é uma conquista para a região.
- É um orgulho deixar este legado e, a partir deste momento, teremos os
gestores públicos, os artistas, a comunidade pensando, planejando e
organizando a cultura da região. A comunidade local também deve participar
da elaboração dos Planos, por isso convidamos a população da região que
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compareça quando acontecerem as audiências públicas e reuniões abertas
que serão realizadas nos municípios – reforça.
Como estabelecido pelo Ministério da Cultura (MinC), o PMC é o principal
componente do planejamento de longo prazo dos municípios brasileiros para a
cultura. Nele devem ser registrados os compromissos assumidos pelo poder
municipal para este setor de políticas públicas em uma perspectiva de dez
anos. O plano inclui diretrizes, objetivos, metas, ações, prazos de execução e
indicadores de resultados, que serão acompanhados e fiscalizados pelo
Conselho Municipal de Cultura (CMC). (Amai)
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 22 -08-2018

Cidades da Amai iniciam elaboração de
Planos Municipais de Cultura
Programa de trabalho será desenvolvido pelos municípios dentro dos
próximos 12 meses

As atividades para a elaboração dos Planos Municipais de Cultura (PMCs) da região
da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) foram iniciadas nesta terça-feira, dia
21, na sede da Amai em Xanxerê, reunindo vários representantes ligados ao setor de
cultura.
Com exceção de Xanxerê, que já está com o Plano pronto, os demais municípios
organizaram durante o encontro um programa de trabalho para os próximos 12
meses. Inúmeras ações serão realizadas no período, com a participação da sociedade
sendo de extrema importância para a efetivação do plano.

Reunião na Amai deu início à elaboração dos planos (Foto: Divulgação/Amai)

O prefeito de Marema e Presidente da Amai, Adilson Barella, disse que a construção
dos planos é uma conquista para a região. “É um orgulho deixar este legado e a partir
deste momento teremos os gestores públicos, os artistas, a comunidade pensando,
planejando e organizando a cultura da região”, salientou.
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“A comunidade local também deve participar da elaboração dos planos, convidamos a
população da região que compareça quando acontecerem as audiências públicas e
reuniões abertas que serão realizadas nos municípios”, reforçou o presidente da Amai.
Como estabelecido pelo Ministério da Cultura, o PMC é o principal componente do
planejamento de longo prazo dos municípios brasileiros para o setor. Nele devem ser
registrados os compromissos assumidos pelo poder municipal para a área em uma
perspectiva de dez anos.
O plano inclui diretrizes, objetivos, metas, ações, prazos de execução e indicadores de
resultados. Todos serão acompanhados e fiscalizados pelo Conselho Municipal de
Cultura (CMC).

Veículo: Lance Notícias Xanxerê
Data: 22 -08-2018

Cultura em destaque: região da Amai inicia
elaboração dos Planos Municipais

Foto: divulgação
A promoção da cultura também é sinônimo de desenvolvimento, bem-estar
social e geração de renda para a sociedade. Com esta visão iniciaram nesta
terça-feira (21) as atividades para elaboração dos Planos Municipais de
Cultura(PMCs) da região da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai).
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O Prefeito de Marema e Presidente da Amai, Adilson Barella, comemora que a
construção dos Planos é uma conquista para a região. “É um orgulho deixar
este legado e a partir deste momento teremos os gestores públicos, os artistas,
a comunidade pensando, planejando e organizando a cultura da região.
Com exceção de Xanxerê que já está com o Plano pronto, os demais
municípios organizam durante o encontro um programa de trabalho que irá
perdurar durante 12 meses. Neste período inúmeras ações serão realizadas
sendo que a participação da sociedade é de extrema importância para
efetivação do plano.
“A comunidade local também deve participar da elaboração dos Planos,
convidamos a população da região que compareça quando acontecerem as
audiências públicas e reuniões abertas que serão realizadas nos municípios”,
reforça o Presidente.
Como estabelecido pelo Ministério da Cultura (MinC), o PMC é o principal
componente do planejamento de longo prazo dos municípios brasileiros para a
cultura. Nele devem ser registrados os compromissos assumidos pelo poder
municipal para este setor de políticas públicas em uma perspectiva de dez
anos.
O plano inclui: diretrizes, objetivos, metas, ações, prazos de execução e
indicadores de resultados, que serão acompanhados e fiscalizados pelo
Conselho Municipal de Cultura (CMC).
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 22 -08-2018

Programa de regularização fundiária será
apresentado em Xanxerê no dia 29 de
agosto

(Foto: Márcio Tecchio)
No dia 29 de agosto, das 14h às 17h, será apresentado o Programa Estadual
de Regularização Fundiária Urbana (REURB-SC). O evento será na sede da
Amai, na Rua Floriano Peixoto, centro.
Trata-se do decreto Nº 1.468, de 30 de janeiro de 2018, com o objetivo da
titulação de ocupantes de núcleos urbanos informais, de modo a garantir o
direito social à moradia e o pleno desenvolvimento das funções sociais da
propriedade urbana.

Confira o decreto:
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Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o Programa
Estadual de Regularização Fundiária Urbana (REURB-SC), de acordo com a
Lei federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.
Parágrafo único. O REURB-SC tem como objetivo a titulação de ocupantes de
núcleos urbanos informais, de modo a garantir o direito social à moradia e o
pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana.
Art. 2º O REURB-SC será presidido pelo titular da Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) e executado pela Secretaria
Executiva de Habitação e Regularização Fundiária (SEHRF).
Art. 3º O REURB-SC poderá contar com a participação de representantes das
demais Secretarias de Estado que tenham afinidade com a matéria, mediante
solicitação da SST.
Art. 4º O Regimento Interno do REURB-SC deverá ser elaborado pela SEHRF
e aprovado por meio de Portaria do titular da SST, no prazo de 30 (trinta) dias,
a contar da publicação deste Decreto.
Art. 5º Fica o Presidente do REURB-SC autorizado a solicitar servidores aos
órgãos da Administração Pública Estadual Direta para auxiliar nos trabalhos
técnicos do Programa.
Art. 6º As despesas decorrentes da execução deste Decreto serão suportadas
exclusivamente por recursos decorrentes de convênios a serem firmados com
o Governo Federal, bem como por recursos disponibilizados pela Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 22 -08-2018

Amai vai sediar evento macrorregional de
apresentação do programa Reurb
A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai sediar, na próxima quartafeira (29), às 14h, o evento macrorregional de apresentação do Programa
Estadual de Regularização Fundiária (Reurb/SC). A agenda é organizada pela
Federação Catarinense de Municípios (Fecam), onde serão promovidos um
total de dez encontros no Estado.
O Reurb/SC foi firmado por assinatura dos termos de cooperação entre a
Fecam e a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
(SST) durante a Assembleia Geral Extraordinária da Fecam, no início do mês
de agosto. Durante o evento, os prefeitos das regiões da Amai, Amauc,
Amnoroeste e Amauc terão a oportunidade de conhecer o programa e celebrar
convênios para que os municípios sejam atendidos com o Reurb. As inscrições
para o encontro podem ser realizadas no site da Amai, clicando AQUI.
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Veículo: Foca na Notícia
Data: 22 -08-2018

Amai sediará evento macrorregional de
apresentação do programa Reurb

Xanxerê- A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) sediará na próxima
quarta-feira (29), às 14h, o evento macrorregional de apresentação do
Programa Estadual de Regularização Fundiária (Reurb-SC). A agenda é
organizada pela Federação Catarinense de Municípios (Fecam), onde serão
promovidos um total de 10 encontros no Estado
O Reurb/SC foi firmado por assinatura dos termos de cooperação entre a
Fecam e a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
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(SST) durante a Assembleia Geral Extraordinária da Fecam, no início do mês
de agosto.
Durante o evento os prefeitos das regiões da Amai, Amauc, Amnoroeste e
Amauc terão a oportunidade de conhecer o programa e celebrar convênios
para que os municípios sejam atendidos com o Reurb. As inscrições para o
encontro podem ser realizadas no site da Amai: www.amaisc.org.br(Fernanda
Bertotto – Ass.Com Amai)
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 24 -08-2018

Programa de regularização fundiária será
apresentado em evento na Amai
Encontro macrorregional está marcado para a próxima quarta-feira,
evolvendo regiões da Amai, Amauc, Amnoroeste e Amauc

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai sediar na próxima quarta-feira,
dia 29, às 14 horas, um evento macrorregional de apresentação do Programa
Estadual de Regularização Fundiária (Reurb/SC). A agenda é organizada pela
Federação Catarinense de Municípios (Fecam), que promoverá um total de dez
encontros no estado.
O Reurb/SC foi firmado por assinatura dos termos de cooperação entre a Fecam e a
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) durante a
Assembleia Geral Extraordinária da Fecam, no início do mês de agosto.
Durante o evento, os prefeitos das regiões da Amai, Amauc, Amnoroeste e Amauc
terão a oportunidade de conhecer o programa e celebrar convênios para que os
municípios sejam atendidos com o Reurb. As inscrições para o encontro podem ser
realizadas no site da Amai.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 27 -08-2018

Amai lança lista com demandas dos
municípios aos candidatos das
Eleições 2018

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) elaborou uma carta contendo
as principais demandas dos municípios da região. A escolha dos itens se deu
por meio de voto popular realizado de forma online, onde as pessoas podiam
votar nos quesitos que achavam mais necessários ou urgentes para o
desenvolvimento da região.
O documento está disponível no site da Amai para o acesso dos candidatos ao
Governo de Santa Catarina e ao parlamento catarinense, assim como para os
demais cidadãos. Ele contempla as temáticas de diversas áreas: assistência
social, agricultura, cultura, educação, saúde, segurança e infraestrutura.
A lista foi dividida em oito pautas. A primeira trata da promoção de estratégias
para modernização da infraestrutura da região. Em seguida, vem o
fortalecimento da gestão da política de assistência social visando a qualidade
dos serviços prestados à população; a ampliação dos recursos e apoio técnico
às políticas públicas da agricultura; o financiamento da educação e cultura; a
proteção a vida e prevenção contra a violência; a promoção, ampliação das
ações e serviços de saúde; o fortalecimento da segurança pública da região; e
a promoção do consumo sustentável dos recursos naturais e bem-estar futuro.
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Tais temas norteiam pedidos específicos, como programa de investimentos em
saneamento básico, um dos itens apresentados na lista, escolhido de acordo
com os votos. São ideias que devem ser estudadas e amadurecidas por quem
ocupar as cadeiras tanto no executivo quanto no legislativo.
Quanto às obras específicas da infraestrutura, Xanxerê destacou a
revitalização da rodovia SC-480, que liga o Parque da Femi, em Xanxerê, a
Bom Jesus. Na região, cidades como Abelardo Luz, Bom Jesus, Ipuaçu,
Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, São Domingos, Vargeão
e Xaxim também deram destaque para as obras de revitalização e
pavimentação de rodovias que ligam as cidades e que servem para o
escoamento de produtos transportados do dos três estados do Sul para o
restante do país, assim como o acesso de produtos à região, como é o caso
das rodovias SC-155, SC-350, SC-479, SC-156, SC-153, além da SC-480.
A ideia era colaborar para o envolvimento da maior parte da população nas
eleições de 2018, ao apresentar as principais reivindicações para a região onde
moram, além de reforçar aos candidatos e, principalmente, aos futuros
políticos, quais são os anseios dos catarinenses aqui do Oeste.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 28 -08-2018

Amai entrega estudo de viabilidade de
geração de energia solar à São Domingos

São Domingos- A equipe da Amai visitou na última semana a prefeita de São
Domingos, Eliéze Comachio, para entregar um estudo solicitado pelo município
quanto aos atuais gastos com energia elétrica e possíveis alternativas de
economia por meio da geração de energia solar.
Foram apresentadas duas propostas que podem oferecer uma economia de
até 90% a Prefeitura nos gastos com energia, explica o engenheiro eletricista
da Amai, Charles Barbieri.
A primeira é da instalação de uma usina municipal de energia solar fotovoltaica,
em que a geração acontece de maneira centralizada e o que é produzido na

Relatório de Atividades – Clipping Agosto de 2018

188

usina é direcionado a rede de distribuição da concessionária local, numa
espécie de compensação ao que é consumido pelo município.
Já a segunda contempla a instalação de sete kits de geração de energia solar
em pontos estratégicos para atender a todos os prédios públicos municipais.
Caso o município decida executar uma das propostas, a Amai irá desenvolver o
projeto, acompanhar a aprovação na concessionária de energia e avaliar os
pontos de instalação da usina ou dos kits.
Visita a APA…
No mesmo dia a equipe da Amai também visitou a Associação de Proteção aos
Animais de São Domingos (APA) para realizar a entrega de donativos
arrecadados por meio do Capacitação do Bem.
Atualmente, a APA está com 28 animais em lar temporário e colabora doando
mensalmente com 280 kg de ração, além das casinhas para famílias carentes
que possuem animais de estimação.
(Ass.Com. da Amai/Fernanda Bertotto)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 29-08-2018

Fecam Capacita: Amai sedia curso sobre
Licitações e Contratos Administrativos

Foto: divulgação
Manter os servidores municipais atualizados e aprimorar os processos de
gestão pública. Esta é uma das linhas de atuação da Federação Catarinense
de Municípios (Fecam).
Em parceria com o Fecam Capacita a Associação dos Municípios do Alto Irani
(Amai) sediou nesta segunda e terça-feira um curso macrorregional com o
tema: Licitações e Contratos Administrativos. O trabalho integrado de formação
continuada entre a Fecam e a AMAI já se estende há mais de 10 anos.
Participaram do curso municípios das regiões da Amai, Amauc, Amnoroeste,
Amosc e Amerios. O evento também integrou o Capacitação do Bem, projeto
da AMAI que arrecada donativos para serem entregue a entidades da região.
No total foram recolhidos nesta edição 102 kg de alimento.
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Veículo: Federação Catarinense de Municípios (FECAM)
Data: 29 -08-2018

Parceria entre Fecam e AMAI apresenta
o programa REURB
Desenvolvimento Econômico e Sustentabilidade

Parceria entre a Federação Catarinense de Municípios (FECAM) e a Associação
dos Municípios do Alto Irani (AMAI) proporcionou nesta quarta-feira (29) a
apresentação do Programa Estadual de Regularização Fundiária (REURB-SC)
da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST/SC).
Participaram do evento cerca de 100 participantes entre prefeitas, prefeitos e
técnicos das regiões da AMAI, Amauc, AMnoroeste e Amosc, que tiveram a
oportunidade de conhecer o programa, tirar dúvidas e poderão celebrar
convênios com a SST para que os municípios sejam atendidos com o REURB.
O Secretário Executivo de Habitação e Regularização Fundiária da SST,
Amarildo Luiz Gaio, e integrantes de sua equipe, foram os responsáveis por
conduzir a apresentação.
O Prefeito de Marema e Presidente da AMAI, Adilson Barella lembrou que a
regularização fundiária é uma grande preocupação dos prefeitos da região e que
os gestores tem buscado alternativas para atender principalmente as famílias
que necessitam dos títulos dos terrenos onde residem.
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Já o Prefeito de Xaxim e 3º Vice-Presidente da Fecam, Lírio Dagort, salientou
que oferecer as condições de uma vida digna para as famílias nos municípios
também é uma bandeira da Fecam e desejo de qualquer prefeito que se
preocupe com a população.
*Com informações de Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 29 -08-2018

AMAI ENTREGA ESTUDO DE VIABILIDADE DE GERAÇÃO DE ENERGIA
SOLAR AO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS
29/08/2018 – QUARTA-FEIRA
Na última semana, a equipe da AMAI visitou a prefeita de São Domingos,
Eliéze Comachio para entregar um estudo solicitado pelo município quanto aos
atuais gastos com energia elétrica e possíveis alternativas de economia por
meio da geração de energia solar. Foram apresentadas duas propostas, mas
ambas podem oferecer uma economia de até 90% ao município nos gastos
com energia.

Segundo o Engenheiro Eletricista da AMAI, Charles Barbieri, a primeira opção
é a instalação de uma usina municipal de energia solar fotovoltaica. Nesse
caso, a geração acontece de maneira centralizada e o que é produzido na
usina é direcionado a rede de distribuição da concessionária local, numa
espécie de compensação ao que é consumido pelo município.
Já a segunda opção contempla a instalação de sete kits de geração de energia
solar em pontos estratégicos para atender a todos os prédios públicos
municipais.
Caso o município decida executar uma das propostas, a AMAI irá desenvolver
o projeto, acompanhar a aprovação na concessionária de energia e avaliar os
pontos de instalação da usina ou dos kits.

Por Keli Camiloti
Informações AMAI – Foto: divulgação
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 29 -08-2018

Amai sedia curso sobre licitações e
contratos administrativos
Manter os servidores municipais atualizados e aprimorar os processos de
gestão pública. Esta é uma das linhas de atuação da Federação Catarinense
de Municípios (Fecam). Em parceria com o Fecam Capacita, a Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai) sediou, nesta segunda (27) e terça-feira (28),
um curso macrorregional com o tema licitações e contratos administrativos.
O trabalho integrado de formação continuada entre a Fecam e a Amai já se
estende há mais de 10 anos. Participaram do curso municípios das regiões da
Amai, Amauc, Amnoroeste, Amosc e Amerios. O evento também integrou o
Capacitação do Bem, projeto da Amai que arrecada donativos para serem
entregue a entidades da região. No total foram recolhidos nesta edição 102 kg
de alimento. (Amai)

(Foto: Amai)
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Veículo: Foca na Notícia
Data: 29 -08-2018

Parceria entre Fecam e Amai apresenta o
programa Reurb

Xanxerê- Parceria entre a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a
Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) proporcionou nesta quarta-feira
(29) a apresentação do Programa Estadual de Regularização Fundiária (ReurbSC) da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
(SST/SC).
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Participaram do evento cerca de 100 participantes entre prefeitas, prefeitos e
técnicos das regiões da Amai, Amauc, AMnoroeste e Amosc, que tiveram a
oportunidade de conhecer o programa, tirar dúvidas e poderão celebrar
convênios com a SST para que os municípios sejam atendidos com o Reurb.
O secretário Executivo de Habitação e Regularização Fundiária da SST,
Amarildo Luiz Gaio, e integrantes de sua equipe, foram os responsáveis por
conduzir a apresentação.
O prefeito de Marema e presidente da Amai, Adilson Barella lembrou que a
regularização fundiária é uma grande preocupação dos prefeitos da região e
que os gestores têm buscado alternativas para atender principalmente as
famílias que necessitam dos títulos dos terrenos onde residem.
Já o prefeito de Xaxim e 3º vice-presidente da Fecam, Lírio Dagort, salientou
que oferecer as condições de uma vida digna para as famílias nos municípios
também é uma bandeira da Fecam e desejo de qualquer prefeito que se
preocupe com a população. (Ass.Com. da Amai/ Fernanda Bertotto)
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Veículo: Lance Notícias
Data: 30 -08-2018

Programa Estadual de Regularização
Fundiária é apresentada na Amai para
autoridades

Foto: divulgação
Parceria entre a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a Associação
dos Municípios do Alto Irani (Amai) proporcionou, nesta quarta-feira (29), a
apresentação do Programa Estadual de Regularização Fundiária (REURB-SC),
da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST/SC).
Participaram do evento cerca de 100 pessoas entre prefeitas, prefeitos e
técnicos das regiões da Amai, Amauc, AMnoroeste e Amosc, que tiveram a
oportunidade de conhecer o programa, tirar dúvidas e poderão celebrar
convênios com a SST para que os municípios sejam atendidos com o REURB.
O Secretário Executivo de Habitação e Regularização Fundiária da SST,
Amarildo Luiz Gaio, e integrantes de sua equipe, foram os responsáveis por
conduzir a apresentação.
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O Prefeito de Marema e Presidente da Amai, Adilson Barella lembrou que a
regularização fundiária é uma grande preocupação dos prefeitos da região e
que os gestores tem buscado alternativas para atender principalmente as
famílias que necessitam dos títulos dos terrenos onde residem.
Já o Prefeito de Xaxim e 3º Vice-Presidente da Fecam, Lírio Dagort, salientou
que oferecer as condições de uma vida digna para as famílias nos municípios
também é uma bandeira da Fecam e desejo de qualquer prefeito que se
preocupe com a população.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 30 -08-2018

Programa Estadual de Regularização
Fundiária é apresentado na Amai
Evento reunindo prefeitos de dezenas de municípios do Oeste foi
realizado por meio de parceria entre Amai e Fecam

Uma apresentação do Programa Estadual de Regularização Fundiária (Reurb-SC), da
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST/SC), ocorreu
nesta quarta-feira, dia 29, na sede da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
em Xanxerê. O evento aconteceu por meio de uma parceria entre a entidade e a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam).
Cerca de 100 pessoas acompanharam a apresentação, entre prefeitas, prefeitos e
técnicos das regiões da Amai, AMAUC, AMNOROESTE E AMOSC. Os participantes
tiveram a oportunidade de conhecer o programa, tirar dúvidas e poderão celebrar
convênios com a SST para que os municípios sejam atendidos com o Reurb.

Apresentação do Reurb-SC foi realizada em evento na Amai (Foto:
Divulgação/Amai)
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O secretário executivo de Habitação e Regularização Fundiária da SST, Amarildo Luiz
Gaio, e integrantes de sua equipe, foram os responsáveis por conduzir a
apresentação.
O prefeito de Marema e presidente da Amai, Adilson Barella, lembrou que a
regularização fundiária é uma grande preocupação dos prefeitos da região e os
gestores têm buscado alternativas para atender principalmente as famílias que
necessitam dos títulos dos terrenos onde residem.
Já o prefeito de Xaxim e 3º vice-presidente da Fecam, Lírio Dagort, salientou que
oferecer as condições de uma vida digna para as famílias nos municípios também é
uma bandeira da Fecam e desejo de qualquer prefeito que se preocupe com a
população.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê
Data: 30 -08-2018

Parceria entre Fecam e Amai apresenta o
programa Reurb

(Fotos: Amai)

Parceria entre a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a Associação
dos Municípios do Alto Irani (Amai) proporcionou, nesta quarta-feira (29), a
apresentação do Programa Estadual de Regularização Fundiária (Reurb/SC),
da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST/SC).
Participaram do evento cerca de 100 participantes entre prefeitas, prefeitos e
técnicos das regiões da Amai, Amauc, AMnoroeste e Amosc, que tiveram a
oportunidade de conhecer o programa, tirar dúvidas e poderão celebrar
convênios com a SST para que os municípios sejam atendidos com o Reurb. O
secretário executivo de Habitação e Regularização Fundiária da SST, Amarildo
Luiz Gaio, e integrantes de sua equipe foram os responsáveis por conduzir a
apresentação.
O prefeito de Marema e presidente da Amai, Adilson Barella, lembrou que a
regularização fundiária é uma grande preocupação dos prefeitos da região e
que os gestores tem buscado alternativas para atender principalmente as
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famílias que necessitam dos títulos dos terrenos onde residem. Já o prefeito de
Xaxim e 3º vice-presidente da Fecam, Lírio Dagort, salientou que oferecer as
condições de uma vida digna para as famílias nos municípios também é uma
bandeira da Fecam e desejo de qualquer prefeito que se preocupe com a
população. (Amai)
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