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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 13/12/2018

Amai é homenageada pela Câmara de Xanxerê
Por: Aline Tonello
Visualizações: 122
0 comentários

(Foto: Ascom/Amai)

O prefeito de Marema e presidente da Amai, Adilson Barella, participou nesta
quarta-feira (12) da sessão da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Barella fez uso
da tribuna para agradecer homenagem feita para a Amai por meio da Moção de
Congratulações nº 59/2018 em homenagem aos 40 anos da Associação,
apresentada pelo vereador Adriano De Martini e subscrita pelos demais
vereadores.
Em nome de todos os prefeitos e da equipe da Amai, Barella agradeceu a
homenagem e destacou projetos que foram idealizados para a comemoração dos
40 anos, mas que em virtude do resultado positivo devem permanecer em
andamento a exemplo do capacitação do bem e do +memória na escola.
- Não posso deixar de registrar também aqui nossa lembrança aqueles que fizeram
parte da história da Associação nestes 40 anos, sejam eles prefeitos e servidores
que praticaram ações e trabalharam duro para impulsionar o desenvolvimento da
nossa região - finalizou o presidente.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 14/12/2018

Presidente da Amai agradece homenagem
pelos 40 anos da entidade
14 de dezembro de 2018 07:34 | Assessoria de imprensa , Xanxerê

(Foto: Assessoria de Imprensa Câmara de Vereadores)

O prefeito de Marema e presidente da Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai), Adilson Barella usou a
tribuna popular na Câmara Municipal de Xanxerê na última
sessão ordinária do ano, para agradecer homenagem feita
para a entidade através da Moção de Congratulações nº
59/2018, apresentada pelo vereador Adriano De Martini e
subscrita pelos vereadores Arnaldo Lovatel, João Paulo
Menegatti, Lenoir Tiecher, Luiz Augusto Ceni, Nathan
Moreira, Ricardo Lira da Costa, Vilson Piccoli e Wilson M.
dos Santos.
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A Associação dos Municípios do Alto Irani completou 40
anos em seis de outubro deste ano e conta com 14
municípios associados.
Adilson Barella agradeceu a homenagem recebida da
Câmara Municipal de Xanxerê, em nome da Amai, e
enalteceu a equipe de servidores que atua para o
desenvolvimento de toda a região. Citou as conquistas em
infraestrutura que tem fortalecido os interesses dos
municípios, destacando a colaboração e parcerias
realizadas, incluindo a Federação Catarinense de
Municípios (Fecam).
Destacou os projetos em andamento e os cursos que são
oferecidos gratuitamente aos servidores públicos
municipais através da formação continuada que contempla
também a comunidade regional.
– Quero lembrar daqueles que fizeram parte da história
nesses 40 anos da Associação, com atividades e ações
que impulsionaram o desenvolvimento da nossa região.
Foram conquistas diversas e que vem se renovando. Hoje,
a entidade trabalha para mais de 150 mil pessoas e através
do departamento de movimento econômico recuperou no
período de 2008 a 2017, mais de seis bilhões em valor
adicionado aos municípios, representando mais de 178
milhões de reais – destaca o presidente da Amai, por meio
de assessoria
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Veículo: Portal DX - Xaxim
Data: 19/12/2018

19.12/18.2018

Prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio
é eleita Presidente da AMAI

Região - No ano em que comemorou seus 40 anos de atividade, a AMAI
registra mais um marco histórico. A Prefeita de São Domingos, Eliéze
Comachio será a primeira mulher a assumir a presidência da Associação.
Juntamente com Eliéze, foram eleitos nesta quarta-feira (19) em Assembleia
para integrar a Diretoria Executiva para o ano de 2019, como 1º vicepresidente, o Prefeito de Entre Rios, Jurandi Dellosbell, e como 2º vicepresidente, o Prefeito de Ouro Verde, Amelio Remor Junior.
Eliéze agradeceu o apoio de todos os colegas e frisou a honra em se tornar a
primeira mulher Presidente da AMAI. “É um grande desafio que assumo com
satisfação e com o desejo de fazer o que estiver ao nosso alcance pelos
municípios da região”, salientou a Prefeita.
A posse da diretoria 2019, acontece oficialmente no dia oito de fevereiro, em
Faxinal dos Guedes, durante a cerimônia em homenagem aos 40 anos da
AMAI.
FONTE: AMAI
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Veículo: Portal DX - Xaxim
Data: 19/12/2018

19.12/18.2018

Adilson Barella, presidente da AMAI destaca
ações de 2018

Por: CRISTIANE ALINE
Xanxerê – A AMAI completou neste ano seus 40 anos de fundação e nesta
quarta-feira o então presidente e prefeito de Marema, Adilson Barella apontou
as ações que se destacaram em 2018.
“É muito importante para a AMAI comemorar seus 40 anos, somos muito
gratos aos nove prefeitos que já pensaram lá atrás de forma coletiva, no
associativismo. Foi dessa forma que a AMAI, hoje composta pelos 14
munícipios, conseguiu se tornar mais forte”, comenta Adilson.
Entre as ações, Adilson destaca alguns programas pioneiros desenvolvidos
durante o ao, envolvendo municípios e população. Confira os destaques:
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AÇÕES DE 2018
AMAI esteve presente na Expofemi com representação dos 14 municípios, foi
umstand bem visitado e que chamou a atenção da região.
“O QUE TE ENCANTA”
Para aproximar aos municípios e população, foi desenvolvido o projeto “O que
te encanta” em que moradores através de vídeos destacavam o que mais o
agrada em seu município. O material foi divulgado na Expofemi e também nos
portais dos municípios.
CAPACITAÇÃO DO BEM
Através do programa capacitação do bem, foram credenciadas associações e
entidades para receberem as doações de alimentos e materiais de higiene. Já
foram realizadas seis entregas. A Ação serviu para sensibilizar os
colaboradores.
MAIS MEMÓRIA NA ESCOLA
Projeto funciona como um museu itinerante que faz um resgate histórico dos
14 municípios da região, levando aos alunos de 4º e 5º série da rede pública
municipal a informação de forma dinâmica e interativa. Expectativa é que até o
final do projeto sejam atendidos mais de 3.500 alunos.
AMAI EDUC E AMAI EAD
Visando uma formação continuada aos servidores e demais interessados na
comunidade estão praticamente prontas as plataformas da AMAI EDUC e EAD
que proporcionará educação digital através de transmissões.
TURISMO REGIONALPensando na geração de renda e turismo regional, é
alimentado os portais de turismo dos municípios. “Acreditamos que a região
tem enorme potencial e ao longo dos anos pode se transformar em uma forma
de renda”, comenta Adilson.
PARCEIROS
“Temos parceiros importantes como a FECAM, Caixa Econômica Federal,
Governo do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas com quem
realizamos reuniões e capacitações de forma coletiva”.
NÚMEROS
Foram realizadas em 2018, nove assembleias de prefeitos, vinte reuniões de
colegiados, três encontros técnico, 32 cursos, dois seminários regionais, o que
totalizou 72 eventos e 2.630 servidores capacitados. Com os cursos gratuitos a
AMAI gerou economia de aproximadamente R$ 475 mil para os cofres públicos
dos municípios.
TRABALHO INTERNO
“Destacamos também o trabalho da equipe da Associação, que é formada por
secretaria executiva, assessoria contábil e jurídica, movimento econômico,
projetos, topografia e agrimensura, assessoria de comunicação”, finaliza.
FOTOS: CRISTIANE ALINE
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Veículo: Guia Tem Abelardo Luz – Abelardo Luz
Data: 20/12/2018

Prefeita de São Domingos é eleita
presidente da AMAI
Eliéze Comachio será a primeira mulher a assumir a presidência da
Associação dos Municipios do Alto Irani.

20/12/2018 às 14h12
Atualizada em 22/12/2018 - 14h29

Ampliar
Foto Divulgação

No ano em que comemorou seus 40 anos de atividade, a AMAI registra mais um
marco histórico. A Prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio, será a primeira
mulher a assumir a presidência da Associação dos Municipios do Alto Irani.
Juntamente com Eliéze, foram eleitos nesta quarta-feira (19) em Assembleia para
integrar a Diretoria Executiva para o ano de 2019, como 1º vice-presidente, o
Prefeito de Entre Rios, Jurandi Dellosbell, e como 2º vice-presidente, o Prefeito
de Ouro Verde, Amelio Remor Junior.
Eliéze agradeceu o apoio de todos os colegas e frisou a honra em se tornar a
primeira mulher Presidente da AMAI. “É um grande desafio que assumo com
satisfação e com o desejo de fazer o que estiver ao nosso alcance pelos
municípios da região”, salientou a Prefeita.
A posse da diretoria 2019, acontece oficialmente no dia 8 de fevereiro, em
Faxinal dos Guedes, durante a cerimônia em homenagem aos 40 anos da AMAI.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Portal Faxinal – Faxinal dos Guedes
Data: 20/12/2018

Prefeita de São Domingos, Eliéze
Comachio é eleita Presidente da
AMAI
Eliéze é a primeira mulher a assumir a presidência da entidade
20/12/2018 às 06h27
Atualizada em 21/12/2018 - 06h16

Ampliar
Foto: Fernanda Bertotto

No ano em que comemorou seus 40 anos de atividade, a AMAI registra
mais um marco histórico. A Prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio
será a primeira mulher a assumir a presidência da Associação.
Juntamente com Eliéze, foram eleitos nesta quarta-feira (19) em
Assembleia para integrar a Diretoria Executiva para o ano de 2019,
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como 1º vice-presidente, o Prefeito de Entre Rios, Jurandi Dellosbell, e
como 2º vice-presidente, o Prefeito de Ouro Verde, Amelio Remor
Junior.
Eliéze agradeceu o apoio de todos os colegas e frisou a honra em se
tornar a primeira mulher Presidente da AMAI. “É um grande desafio que
assumo com satisfação e com o desejo de fazer o que estiver ao nosso
alcance pelos municípios da região”, salientou a Prefeita.
A posse da diretoria 2019, acontece oficialmente no dia oito de
fevereiro, em Faxinal dos Guedes, durante a cerimônia em homenagem
Fonte: Assessoria de Comunicação
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 20/12/2018

Prefeita de São Domingos
é eleita primeira mulher a
assumir presidência da
Amai
Eliéze Comachio vai comandar a Associação dos
Municípios do Alto Irani em 2019
Comentar
Por Oeste Mais
20/12/2018 13:47

Eliéze Comachio foi eleita para presidência da Amai (Foto: divulgação/Amai)
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No ano em que a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
comemorou 40 anos, a entidade elegeu a primeira mulher para comandar a
associação em quatro décadas de história. A prefeita de São Domingos,
Eliéze Comachio, foi escolhida para presidir a Amai em 2019 em eleição
nesta quarta-feira, dia19.
Além dela, foram eleitos os demais representantes da diretoria executiva da
Amai. Como 1º vice-presidente, o prefeito de Entre Rios, Jurandi Dellosbell,
foi escolhido. Já o prefeito de Ouro Verde, Amelio Remor Junior, ficou com o
cargo de 2º vice-presidente.
Eliéze agradeceu o apoio dos colegas e falou sobre a honra de ser a
primeira mulher presidente da Amai. “É um grande desafio que assumo com
satisfação e com o desejo de fazer o que estiver ao nosso alcance pelos
municípios da região”, salientou.

Adilson Barella comandou a Amai em 2018 (Foto: divulgação/Amai)

Ela vai ocupar a vaga do então presidente Adilson Barella, prefeito de
Marema, que apresentou durante a assembleia um relatório das atividades
realizadas durante o ano em que esteve à frente da entidade. “Trabalhamos
muito, novos projetos foram lançados e a Amai vive um momento de
inovação e alta qualidade nos serviços”, considerou.
A posse dos novos membros da diretoria da Amai vai acontecer
oficialmente no dia 8 de fevereiro do próximo ano, em Faxinal dos Guedes,
durante a cerimônia de homenagem aos 40 anos da associação.
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Veículo: Rádio Clube SD (site) – São Domingos
Data: 20/12/2018

ELIEZE COMACHIO É ELEITA PRESIDENTE DA AMAI
20/12/2018 – QUINTA-FEIRA

Compartilhe

Na noite de ontem (19), foi eleita a nova diretoria da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai).
Elieze Comachio, prefeita de São Domingos, assume a presidência a partir de 2019. Em 40 anos de
associação, essa é a primeira vez que uma mulher está a frente da presidência.
Para integrar o restante da diretoria executiva, o prefeito de Entre Rios, Jurandi Dellosbell foi eleito 1º
vice-presidente e, o prefeito de Ouro Verde, Amelio Remor Junior, como 2º vice-presidente. A posse da
diretoria 2019 será no dia oito de fevereiro, em Faxinal dos Guedes, durante a cerimônia em homenagem
aos 40 anos da Amai.
Para Elieze, é um grande desafio e uma honra se tornar a primeira mulher presidente da Amai. Ela
destacou ainda, que fará o que estiver ao alcance pelos municípios da região.
Por Keli Camiloti
Informações e foto Ascom Amai

Clipping dezembro de 2018

284

Veículo: Rádio Clube SD (site) – São Domingos
Data: 20/12/2018

PRESIDENTE DA AMAI, ADILSON BARELLA, APRESENTA BALANÇO DE
2018
Compartilhe
20/12/2018 – QUINTA-FEIRA
Nesta quarta-feira, foi realizada a prestação de contas do ano 2018 da Associação dos Municípios do Alto
Irani (Amai). O presidente Adilson Barella entregou aos prefeitos um relatório que contempla todas as
ações promovidas e serviços prestados.
Barella reforçou mais uma vez a missão e a responsabilidade de presidir a Amai em 2018, durante os 40
anos da Associação. “Trabalhamos muito, novos projetos foram lançados e a Amai vive um momento de
inovação e alta qualidade nos serviços, continuamos a resolver diariamente as demandas dos municípios,
mas podemos afirmar que nosso olhar hoje está voltado para o futuro”, explica o Presidente.
Barella apresentou alguns destaques como a participação durante a ExpoFemi e os programas: O que te
encanta, Capacitação do Bem, + Memória na Escola, AMAI Educ, AMAI EaD e o projeto do Turismo
Regional.
O Presidente também agradeceu o apoio dos colegas prefeitos e lembrou o crescimento da
representatividade política da Amai com a participação de todos nas atividades do movimento
municipalista, tanto na Fecam como na CNM, e também com a presença do Prefeito de Xaxim, Lírio
Dagort como 3º vice-presidente da Fecam durante este ano.
Por Keli Camiloti
Informações e foto Ascom
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 20/12/2018
REGIÃO DA AMAI, POLÍTICA - 20 Dez 2018 07:46

Prefeita de São Domingos é eleita presidente da Amai
Por: Francieli Corrêa
Visualizações: 230
0 comentários

Da esquerda para a direita:
prefeito de Ouro Verde, Amelio Remor Jr., prefeita de São Domingos, Eliéze Comachio e prefeito de Entre Rios,
Jurandi Dellosbell (Foto: Fernanda Bertotto/Amai).

No ano em que a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) completa 40
anos de atividade, foi registrado mais um marco histórico e de representatividade.
Quem a assume a presidência da associação no próximo ano é a prefeita de São
Domingos, Eliéze Comachio, primeira mulher a conquistar o cargo.
Juntamente com Eliéze, foram eleitos nesta quarta-feira (19) em assembleia para
integrar a Diretoria Executiva para o ano de 2019, como 1º vice-presidente, o
prefeito de Entre Rios, Jurandi Dellosbell, e como 2º vice-presidente, o prefeito de
Ouro Verde, Amelio Remor Junior.
Eliéze agradeceu o apoio de todos os colegas e frisou a honra em se tornar a
primeira mulher a assumir a residente da Amai.
- É um grande desafio que assumo com satisfação e com o desejo de fazer o que
estiver ao nosso alcance pelos municípios da região - salientou a prefeita.
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A posse da diretoria 2019 acontece oficialmente no dia oito de fevereiro, em
Faxinal dos Guedes, durante a cerimônia em homenagem aos 40 anos da Amai.
Fonte: Assessoria de Comunicação Amai

(Foto: Cristiane Aline Huff)
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 20/12/2018
REGIÃO DA AMAI - 20 Dez 2018 09:12

Presidente da Amai apresenta balanço de 2018
Por: Francieli Corrêa
Visualizações: 138
0 comentários

(Foto: Francieli Corrêa/Tudo
Sobre Xanxerê)

O presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), Adilson Barella,
apresentou na última quarta-feira (19), o balando das atividades realizadas durante
o ano que, segundo ele, foi um ano especial, desafiador e honroso. A Associação,
que é constituída por 14 municípios da região e atende cerca de 150 mil pessoas,
completou 40 anos em 2018.
Barella destacou que a Amai trabalha para impulsionar o desenvolvimento
integrado e sustentável para melhorar a capacidade administrativa, econômica e
social dos municípios e reforçou, mais uma vez, a missão e a responsabilidade de
presidir a Amai neste ano.
- Trabalhamos muito, novos projetos foram lançados e a Amai vive um momento
de inovação e alta qualidade nos serviços. Continuamos a resolver diariamente as
demandas dos municípios, mas podemos afirmar que nosso olhar hoje está
voltado para o futuro - disse o presidente.
Barella apresentou alguns destaques como a participação durante a ExpoFemi,
onde todos os 14 municípios estiveram representados, e os programas: O Que Te
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Encanta (com gravações declarações de moradores da região, falando o que mais
os encanta no município onde moram); Capacitação do Bem (cursos de
capacitação gratuitos para servidores); Programa + Memória na Escola (museu
itinerante que faz um resgate histórico dos municípios da região - deve atender
mais de 3500 alunos ao final do projeto); Programas Amai Educ e Amai EaD
(Programas que facilitam o acesso à formação continuada para os servidores e
demais pessoas da comunidade – deve ser colocado em prática em 2019); e o
projeto do Turismo Regional (Incentivo ao turismo regional).
O relatório entregue aos prefeitos durante a última assembleia da Amai, realizada
na quarta-feira (19), contempla todas as ações promovidas e serviços prestados. O
presidente também agradeceu o apoio dos colegas prefeitos e lembrou o
crescimento da representatividade política da Associação com a participação de
todos nas atividades do movimento municipalista, tanto na Fecam como na CNM,
e também com a presença do prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, como 3º vicepresidente da Fecam.
Neste ano a Amai realizou nove assembleias de prefeitos, 20 reuniões de
colegiados (educação, saúde, assistência social, cultura), três encontros técnicos,
32 cursos, dois seminários regionais. Ao todo, foram capacitados 2.630 servidores
municipais.
- Isso reforça que temos a preocupação de capacitar os nossos servidores. E, com
os 32 cursos que foram gratuitos, a Amai gerou uma economia de
aproximadamente R$ 475 mil para os cofres públicos dos municípios – destacou
Barella.
Com informações da Ascom
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 20/12/2018

Presidente da Amai apresenta balanço de 2018
20 de dezembro de 2018 07:57 | Comunidade , Xanxerê

Foto: Divulgação

Um ano especial, desafiador e honroso. Com essas
palavras, o prefeito de Marema e presidente da Amai,
Adilson Barella iniciou a apresentação do relatório de
atividades da Amai deste ano.
Barella reforçou mais uma vez a missão e a
responsabilidade de presidir a Amai em 2018, durante os
40 anos da Associação.
Trabalhamos muito, novos projetos foram lançados e a
Amai vive um momento de inovação e alta qualidade nos
serviços, continuamos a resolver diariamente as demandas
dos municípios, mas podemos afirmar que nosso olhar hoje
está voltado para o futuro – explica o presidente.
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Barella apresentou alguns destaques como a participação
durante a ExpoFemi e os programas: O que te encanta,
Capacitação do Bem, + Memória na Escola, Amai Educ,
Amai EaD e o projeto do Turismo Regional.
O relatório entregue aos Prefeitos durante a última
assembleia da Amai, realizada nesta quarta-feira (19),
contempla todas as ações promovidas e serviços
prestados.
O presidente também agradeceu o apoio dos colegas
Prefeitos e lembrou o crescimento da representatividade
política da Amai com a participação de todos nas atividades
do movimento municipalista, tanto na Fecam como na
CNM, e também com a presença do Prefeito de Xaxim,
Lírio Dagort como 3º vice-presidente da Fecam durante
este ano.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 20/12/2018

Prefeita de São Domingos é eleita presidente
da Amai
20 de dezembro de 2018 07:36 | Comunidade , Xanxerê

Foto:
Divulgação

No ano em que comemorou seus 40 anos de atividade, a
Amai registra mais um marco histórico. A prefeita de São
Domingos, Eliéze Comachio será a primeira mulher a
assumir a presidência da Associação.
Juntamente com Eliéze, foram eleitos nesta quarta-feira
(19) em assembleia para integrar a diretoria executiva para
o ano de 2019, como 1º vice-presidente, o prefeito de Entre
Rios, Jurandi Dellosbell, e como 2º vice-presidente, o
prefeito de Ouro Verde, Amelio Remor Junior.
Eliéze agradeceu o apoio de todos os colegas e frisou a
honra em se tornar a primeira mulher Presidente da Amai.

Clipping dezembro de 2018

292

– É um grande desafio que assumo com satisfação e com o
desejo de fazer o que estiver ao nosso alcance pelos
municípios da região – salientou a Prefeita.
A posse da diretoria 2019, acontece oficialmente no dia oito
de fevereiro, em Faxinal dos Guedes, durante a cerimônia
em homenagem aos 40 anos da Amai.
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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 20/12/2018

Presidente da Amai faz um
balanço de 2018
por
Ivan Durand Junior
20 de dezembro de 2018

Xanxerê – Na tarde desta quarta-feira (19), durante a última assembleia de
prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani-Amai, o prefeito de Marema e
presidente da Associação, Adilson Barella, fez uma avaliação do trabalho realizado
em 2018.
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Barella evidenciou o trabalho dos
prefeitos que há 40 anos iniciaram o
trabalho da Associação. “Nestes 40
anos da Amai, temos que ser muito
gratos àqueles nove prefeitos que já
pensaram de forma coletiva, já
pensaram no associativismo, quando
as dificuldades eram bem diferentes
das de hoje, mas foi dessa forma
que a Amai, hoje composta por 14 municípios, conseguiu se desenvolver e nos
tornar cada vez mais forte”. Sobre os projetos realizados, Barella destacou a
harmonia e união dos prefeitos. “Foi um ano de muito trabalho, mas a harmonia
entre os prefeitos e servidores nos deixou tranquilos de estar a frente da
associação este ano”.
Participação na Femi
“Tivemos nossa participação na Femi, onde todos os 14 municípios estiveram
representados, o stand foi muito bem aliado, através de pesquisas, foi bem
lembrado, por estar bem representado”.
Comemoração dos 40 anos
“Um dos nossos projetos foi o projeto ‘O que te encanta’, com vídeos gravados por
moradores dos municípios, que davam depoimentos daquilo que os encanta nos
municípios em que residem. Esses vídeos foram apresentados durante a Femi.
Também foram apresentados vídeos das festividades dos municípios”.
Capacitação do Bem
“Outra ação que eu julgo de muita importância foi a ‘Capacitação do Bem’, onde os
servidores municipais participam de cursos de capacitação gratuitos e foi proposto
a eles fazerem a doação de alimentos, produtos de higiene e ração animal. Nós
credenciamos entidades que receberam essas doações. Neste ano foram feitas
seis entregas”.
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Mais memória na escola
“É um museu itinerante, que resgata a história dos 14 municípios da nossa
microrregião, onde os alunos aprendem de uma forma didática mais interativa e
conhecem um pouco mais da história dos municípios da Amai, com uma visão de
cidades inteligentes, cidades do futuro. Já foram visitados os municípios de
Marema, Lajeado Grande, São Domingos e Bom Jesus”.
Amai Educ e Amai EAD
“É um projeto que entra em atividade no início de 2019, com o objetivo de facilitar
o acesso à formação continuada dos servidores públicos e demais pessoas
interessadas da comunidade. As plataformas estão prontas, então a pessoa vai
poder fazer sua formação forma digital as transmissões, onde as pessoas poderão
fazer sua capacitação do trabalho ou de casa através da plataforma”.
Turismo Regional
“Pensando na geração de renda e na economia dos municípios, e no grande
potencial turístico da região, foi dado início um primeiro passo, onde foram
alimentados os portais de turismo dos municípios. Foram realizadas algumas
conversas com empresas e poder público, para que essa possa ser uma fonte de
renda para a nossa região”.
Representatividade
“A Amai ganhou maior visibilidade na questão política, porque, pela primeira vez
temos um representante da região na diretoria da Fecam, o prefeito Lírio, de
Xaxim, que é o terceiro secretário da diretoria, que junto comigo participou de
diversas reuniões da Fecam e da CNM, buscando maiores benefícios e parcerias
para o município. Também tivemos várias reuniões com nossos parceiros, como a
Caixa Econômica, Fecam, Ministério Público, Governo do Estado e Tribunal de
Contas”.
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Veículo: Roberto Lorenzon - Chapecó
Data: 20/12/2018

Prefeita de São Domingos é
eleita primeira mulher a
assumir presidência da Amai
Eliéze Comachio vai comandar a Associação dos Municípios do Alto Irani em
2019
Por Adriane Siqueira
20 de dezembro de 2018

No ano em que a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
comemorou 40 anos, a entidade elegeu a primeira mulher para
comandar a associação em quatro décadas de história. A prefeita de São
Domingos, Eliéze Comachio, foi escolhida para presidir a Amai em 2019
em eleição nesta quarta-feira, dia19.

Clipping dezembro de 2018

297

Além dela, foram eleitos os demais representantes da diretoria executiva
da Amai. Como 1º vice-presidente, o prefeito de Entre Rios, Jurandi
Dellosbell, foi escolhido. Já o prefeito de Ouro Verde, Amelio Remor
Junior, ficou com o cargo de 2º vice-presidente.
Eliéze agradeceu o apoio dos colegas e falou sobre a honra de ser a
primeira mulher presidente da Amai. “É um grande desafio que assumo
com satisfação e com o desejo de fazer o que estiver ao nosso alcance
pelos municípios da região”, salientou.

Adilson Barella comandou a Amai em 2018 (Foto: divulgação/Amai)
Ela vai ocupar a vaga do então presidente Adilson Barella, prefeito de
Marema, que apresentou durante a assembleia um relatório das
atividades realizadas durante o ano em que esteve à frente da entidade.
“Trabalhamos muito, novos projetos foram lançados e a Amai vive um
momento de inovação e alta qualidade nos serviços”, considerou.
A posse dos novos membros da diretoria da Amai vai acontecer
oficialmente no dia 8 de fevereiro do próximo ano, em Faxinal dos
Guedes, durante a cerimônia de homenagem aos 40 anos da associação.
(Foto: divulgação/Amai)
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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 21/12/2018

Eliéze Comachio será
primeira mulher a assumir
presidência da Amai
por
Nileiza Durand
21 de dezembro de 2018

Xanxerê- No mesmo ano em que a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
comemora seus 40 anos de atividade, também registra outro marco histórico: a
escolha de uma mulher para ocupar a presidência de entidade, a prefeita de São
Domingos, Eliéze Comachio, que será a primeira gestora a ocupar o cargo.
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Juntamente com Eliéze, foram eleitos na última quarta-feira (19), em Assembleia
para integrar a Diretoria Executiva para o ano de 2019, como 1º vice-presidente, o
prefeito de Entre Rios, Jurandi Dellosbell, e como 2º vice-presidente, o prefeito de
Ouro Verde, Amelio Remor Junior.
Eliéze agradeceu o apoio de todos os colegas e frisou a honra em se tornar a
primeira mulher presidente da Amai. “É um grande desafio que assumo com
satisfação e com o desejo de fazer o que estiver ao nosso alcance pelos
municípios da região”, salientou.
A posse da diretoria 2019 acontece oficialmente no dia 08 de fevereiro, em Faxinal
dos Guedes, durante a cerimônia em homenagem aos 40 anos da Amai.
(Fernanda Bertotto – Ascom Amai)
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