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" ..' '.,.. A reuniao ordinaria da Amai deste mes aconteceu em Xaxim, onde os prefeitos discutiram questoes
~
Iigadas ao Consorcio para 0 Sistema Unificado de Atenctao a Sanidade Agropecuaria (Suasa),
Proposta de realizact~o do Semina rio do Agronegocio para Exportactao (Agroex), Apresentactao <;Ie.
informactoes sobre 0 Programa de Aquisictao de Alimentos (PAA), informactoes sobre a Assembleia
, ft Extraordinaria de Prefeitos, promovida pela Fecam. A reuniao foi coordenada pelo prefeito anfitriao
V: if G,i1sonVicenzi, presidente da Amai Osmar Tozzo e os vices-presidentes Flavio Boft e Antoninho
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Xaxim sedia 63 reuniao
ord.inaria da Amai 0 ana
Caciano

A reuniao ordinaria da Amai
deste mes aconteceu na sextafeira (3), em Xaxim, onde os prefeitos discl.!tiram questoes ligadas ao Consorcio para 0 Sistema Unificado de Atenc;:ao a Sanidade Agropecuaria (Suasa),
com os convidados Leonardo .
Muliterno Domingues e Antonio
Luiz de Franc;:aNeto, da Superintendencia de Santa Catarina
do Ministerio daAgricultura; Propost'? de realizac;:aodo Seminario do Agronegocio para Exportac;:aoAgroex, que trouxe como
convidado Enori Barbieri, vicepresidente da Federa~o daAgricultura e Pecuaria de Santa Catarina'(Faesc); Apresentac;:ao de
informac;:oes sobre 0 Programa
de Aquisic;:ao de Alimentos
(PM), com Seliane Perezan,
articuladora do Territorios da Cidadania Meio Oeste Contestado; alem do presidente da Amai,'
Osmar Tozzo, prefeito de Pas50S Maia, repassar informac;:oes
daAssembleia Extraordinaria de
Prefeitos, promovida pela -Fecam.
.
Entre outros assuritos gerais,
os prefeitos' debateram a deliberac;:aode otc;:amento e agenda de cursos a'serem promovi.des pel a entidade.
Para 0 anfitriao de evento', prefeite de Xaxim Gilson Vicenzi, 0'
Tinho, e importante a iniciativa
da Amai de descentralizar as
-'-'""'"'-'---'.--'""--"~.--'

Flavio 80ft, Osmar Tozzo, Gilson Vicenzi e Antoninho

reunioes ordinarias para uniros
prefeitos, secretarios, entre outros, que participam das administrac;:oes municipais, alem de
objetivar 0 intercambio de experiencias de um municipio para
outro.
"Xaxim esta crescendo e
deve ser mostrada para toda a
regiao,inciusive
quando vem
praca administradores, que ja
tem grande conhecimentO' na
ges'tao municipal, percebem
que nos tambem temos condic;:oes de trazer certos valeres
mestrande que a capacidade
nossa de crescimente esta estampada riaquilo que encontramos)a feito, pronta para imres.

--

Paludo

Rossi

timEmtos de terceires", enfatiza.
Quanto ~ questao relacionada a Suasa, apresentada per representantes do Ministerio da
Agricultura, Tinho relata que cem
a inspec;:ao municipal agregada
,com 0 S'istema Brasileiro de Inspec;:ae de Produtos de Origem
Animal (Sisbi), Xaxim, assim
como eutros municlpios da regiao da Amai, consegue vender
0' preduto fabricade
em cada
municipiO' em todo 0 pais. "1550'
e um passe importante, e agera
vames debater a questae cern 0'
governo de. Estado, na proxima
. serhana, para integrames 0 Estade e os municipiO's ao Sisbi",
ffnaliza Tinho.
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Prefeitos da Amai se reuniram em
Xaxim para assembleia geral
Marcia .Roberto
Xaxim - Na noite de sextafcira. 0 municfpio foi sede da
ass(;mhl(;ia de prefeitos da
miernlTl'!!iao da Amai. Os adminislratlor(;S das 14 cidades
inlegrantes da associayao dehateram assuntos importantes,
principal mente relacionados 11
l'XllOT1ar,;ao.
a saude animal, ao
Pmgrama de Aquisic;aodeAlim(;ntos (PAA)eaorepassedas
infonmlr,;OcsdaAssembleiaExtr30rdimiria de prefeitos promovida
pela
F(;derac;ac1
Catarinl'nse de Municfpios
(Fecam).
Tccnieos do Ministerio da
Agricultura apresentaram informa~rx.'s snhre quais as tarefas
que os munieipios devem adotar para aderirem ao Sistema
Brasilciro de Inspec;ao. "Eles
preeisam leI' uma estruturar;ao
do servi~o. que envolve tarefas administrativas. como recursos humanos e meio de
lranSporlc. alem. claro; das
questocs sanitarias. Nao se tern
LUll mapa 1,!randcda defasagem
ciainspcr,;an na regiao, ate mesm(', porLJUCos municfpios estan se adeLJuando agora", explicou I.cnnardo Domingues,
fiscal fcel(;ral agropecuano do
Ministcrio da Agrieultura
Domingues disse ainda que
o Sistema Brasileiro de 1nspe<:;aotemali nalidade de priorizar
a sauc!c cia popula<;ao, "A preocupa~an maioI' que deve existil' pan:l"o gestor e a saude do
seu eidadao, Todo 0 prcxluto
que vai ser destinado ao consumo devera tel' a sua garantia
de scguran<:;aalimental', isso e
o que sc husca". eompletou 0
f-iscaI.
o vicl'-presidcnle da Federa<:;aoCalarincnse da Agricultura (FaLse). Enori Barbieri,
aprcsenlou proposta para a realiza<:;ao do Semimirio do
AgronegOcio para Exportayao
(AgrnLx). promovido pelo governo federal.
Segundo
Barhieri. ()MinisteriodaAgricullura realizaoseminariouma
WI pOI'al-1nem cada cstado, e
a prop<)Sl:licvada pelo vice-presiclcnlc c que em Santa
Catarina de seja realizado em
XanXLrl'. no c1ia22 de outubro.
"A fCderac;aotern uma parceria
eom 0 MinisteriodaAgricultura. oneiL a gente traz i'nforma-

.
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Prefeitos da regiao participaram, na tarde de
sexta-feira, de mais uma assembleia geral
r;oes para as industrias de
como exportar os seus produtos para 0 mundo inteiro. As
pessoas terao a oportunidade
de saber quais sao os procedimentos necessanos para se exportar produtos e maquinas,
como se faz isso, como se finaneia."
OAitoIrani naotem tradiC;ao
de exportar;ao, mas existem
mereados novos abertos para
dar sustentar;ao 11prcxluyao da
microrregiao. "1nfelizmente no
Brasil a tradic;ao de exportar;ao
e dominada pelas grandes industrias, mas 0 grande exportador do mundo sao as pequenasempresas; porexemplo, na
Uniao Europeia, quem exporta
sao os pequenos prcxlutores.
1sso que temos que mudar, esc1arecendo que os pequenos
tarribem pcxIerao exportar, e 0
seminano traz isso." Barbieri
citou como exemplo 0 mel da
microrregiao, que pcxleria ser
exportado, assim como pedar;os de madeiras, entre outros
prcxlutos que devenam ser explorados.
o presidente daAmai e prefeito de Passos Maia, Osmar
Tozzo, destacou que urn dos
assuntos
pri ncipais
da
assembleia foi a apresenta<;ao
das informar;Oes sobre 0 Prograrna deAquisic;ao deAlil)lentos do govemo federal. "E um
programa muito importante,
que vern a fomentar a agricuIlura familiar, porque eada pequeno produtor recebe R$ 3,5
mil na venda de prcxlutos dessas pequenas propriedades
para 0 govemo, que os transforma em merencla escolar. Ja

esm agendando para 0 dia 23
de julho um curso no audit6rio
daAmai sobreos procedimentos das remessas de propostas diretamente 11Conab." Apesar cia eficiencia do programa
em gerar renda 11pequena propriedade, 0 presidente disse
que atualmente 0 program a
esm parado no Alto Irani. "Atualmente, pol' burocracia, ele esta
parado, mas estamos levantando as infonna<;Oes para fazer
esse eneaminhamento diretamente ao Minisreno do Desenvolvimento Agrano e retomar
com plena atlvidade 0 PAA",
informou Tozzo.
OsmarTozzo tambem destacou a assembleia extraordinaria de prefeitos promovicla pela
.Federac;ao Catarinense de Municfpios (Fecam) em Jara"ouacia
SuI. Entre os principais assuntos, estava a discussao sobre
o transporte escolar, eusteio
que onera muito os municfpios. "Com 0 secretario de Estado cia Educar;ao, Paulo Bauer,
foram debatidos os criterios da
manutenr;ao do transporte escalar catarinense, porque a maioria dos municfpios perde. 0
que 0 estado repassa para 0
custeio do transporte escolar
nao e suficiente para manLe-lo,
e a diferenr;a sempre e paga
pelas prefeituras. Foi pedido
para que, se nao fosse possivel aumentar os recursos agora, que pelo menos sejam revistos os criterios de distribuir;ao dos recursos; motivos pelos quais os municfpios, com
maioI' extensao territorial, estao
sofrendo mais com essa despesa", concluiu.
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Prefeito5 da Amai 5e
reuniram em Xaxim

Prefeitos dos 14 municipios debateram assuntos
relacionados
exportagao,
saude animal, ao
Programa de Aquisigao de Alimentos, entre outros.
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Cerimonia da aula inaugural de P6sgradua~ao em Gestao Publica
Xanxere - Amanha
acontece no audit6rio da
Amai em Xanxere com
infcioas 13h30,acerimonia da aula inaugural do
curso de P6s-gradua9ao
em nlvel deespecializa9ao
em Gestao PUblica. Participam profissionais que
possuem vInculo com a
administra9aopublica municipal da regiao, como
prefeitos. secretarios, contadores. assessores, vereadores, assistentes sociais
e agentes polfticos.

o

curso de P6s-gradua9ao em nlvel de especiaLiza9ao em Gestao PUblica e uma parceria da
Unoesc
Campus
de
Xanxere, com a Escola
de Gestao PUblica Municipal (Egem), a Federa9aO Catarinense de Municfpios (Fecam) e a Associac;ao dos Municipios
do Alto Irani (Amai).
Para 0 Diretor de Pesquisa, P6s-graduac;ao e
Extensao'
da Unoesc
Campus de Xanxere,

Claudio Luiz Or90, "0
curso tern como objetivo capacitar profissionais numa perspecti va
multidisciplinar,
com
aprimoramento de competencias, para que tenham na busca de alternativas e. solu90es, a
oportunidade de aperfei90ar seus conhecimentos para 0 exercicio de
suas atividades no trabaIho nos Municipios da
regiao."
Assessoria de Irnprensa
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Romeu Scirea Filho
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Curso de p6s-gradua~ao em Gestao Publica
inicia na Amai em Xanxere
Caciano
.. Paludo.

Uma iniciativa da Federacao Catarinense
dos
Municipios (Fecam), atraves da Escola de Gestao
Municipal (EGEM), Associacao dos Municipios do
Alto Irani (Amai), em parceria com a Unoesc, oferecera aos profissionais
das diversas areas que
atuam na administracao
publica municipal e agentes politicos da regiao da
Amai, um curso de p6sgraduacao em Gestao PUblica, que iniciou na sextafeira (10), com a'ula inaugural, realizada pelo conajustar coma necessidasultor empresarial e palesde de merca,do, porque
trante motivacional, Amauhoje a cornunidade passa
ri Crozariolli, sobre 0 tema:
a se organizar e cobrar
'Perspectivas e Mudanyas
muito rnais do gestor pudo Comportamento Profisblico, que por sua vez tera
sional',
que ser altamente especi, alizado, ser um profissio"0 primeiro aspecto,
quando se trabalha urna
nal, para poder corresponp6s, e motivar, pois sao os
der a altura aquilo que a
alunos que farao 0 curso
sociedade dernanda", sae nao os professores. E 0
lientou 0 palestrante, lemfoco, que e a gestao pubrando que no passado 0
blica, passa por uma se-'
gestor tinha 0 poder na
rie de transformacaes na
caneta e hoje 0 seu poder
qual 0 perfil precisa se
estiilimitado ao que a lei

carnente e administrativamente trabalhar com objetividade, racionalidade e
eficiemcia, 0 que vai refletir diretamente no desenvolvimento do municipio e
da regiao como urn todo",
argumenta Tozzo.
Serao 41 academicos
no curso, entre eles os
prefeitos de Xaxim Gilson
Vicenzi, Faxinal dos Guedes Flavio Boft, Osmar
Tozzo, e 0 vice-prefeito de
Xanxere Leandro Vigo.
curso sera ministrado nas sextas e sabados,
no audit6rio daAmai e tera
duraCao de 18 meses,
com carga horaria de 420
horas e mais Trabalho de
Conclusao
de Curso
(TCC). 0 prefeito de Luzerna Lorival Fiorin, que
preside a EGEM, explicou
que este e um projeto piloto e que outras regioes
do Estado ja aderiram; inclusive Chapec6. A EGEM
firmou a parceria com a
Unoesc que sera a responsavel pedag6gica pelo curso.

o

determina.
A necessidade de capacitacao, segundo 0 presidente d~ Amai, Osmar
Tozzo, prefeito de Passos
Maia, foi reconhecida pelos prefeitos da regiao,
que apoiaram a iniciativa
da associacao, que vern
promovendo ao lange dos
anos grande numero de
capacitacoes, visando a
formacao e atualizaCao
dos agentes politicos. "0
gestor publico,atraves da
gestao conseguira politi-
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u

e abrir
Ito Irani

Municipios das cinco microrregioes somam mais de 700 mil habitantes,
numero que viabilizaria a presen~a local da Udesc. --------------
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Udesc em Xanxere
o

presidente da Associac;ao dos Municfpios do Alto
Irani (Ama:), Osmar Tozzo,
esteve ontem juntamente com
mais oito secretarios regio·
nais e presidentes da Amauc,
Amplasc, Amarp e Amoc reunidos com 0 governador Luiz
Henrique da Silveira (PMDS)
para apresentar um projeto
para instalac;ao de um campus da universidade na regiao.
Realmente uma bela iniciativa, Xanxere tem tudo para se~
a cidade-sede, atinal
uma
cidade microrregional e esta geograficamente bem situada.
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Pequenos "ganham"
R$ 1 bi para moradias
Municfpios com menos de 50 mil habitantes terao R$ 1 bilhao para financiar moradias no programa Minha
Casa, Minha Vida, segundo 0 presidente Lula anunciou ontem aos prefeitos
que participam da marca, em Brasflia.
Presentes na marcha, aqui da regiao,
o prefeito de Ponte Serrada e presidente da Amai, Osmar Tozzo; 0 prefeito de Xanxere e seu vice, Bruno
Bortoluzzi e Leandro Vigo, respectivamente; 0 prefeito de Xaxim, Gilson
Vicenzi, e 0 vice de Faxinal dos
Guedes, Genaro Keske. Para 0 presidente da Amai, alem de recursos para
habita<;:ao,a marcha foi importante, pri"
meiro pela aten<;:aodada aos prefeitos
pelo presidente Lula e seus ministros,
que ouviram, durante a manha de ontern, as reivindica<;:6es e sugest6es da
Confedera<;:ao Nacional dos Municfpios (CNM). E tambem pelo anuncio
feito pelo presidente de liberar, na hora,
convenios e recursos com prefeituras
que estejam "penduradas" no Cadastro Unico de Convenios (Cauc). 0
Cauc fiscaliza e impedia convenios do
governo com prefeituras que nao estejam "em dia" com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a de Diretri-

j1

zes Or<;:amentarias (LDO) e com
exigencias constitucionais. A partir de
agora, os prefeitos podem assinar os
convenios - e receber recursos -,
com 0 compromisso de regularizar 0
que esta em desacordo, no prazo de
45 dias. Pelo menos nesta marcha os
prefeitos nao voltaram de Brasflia da
mesma forma que foram: com 0 pires (vazio) na mao.
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Morcha dos prefeitos teve ava n~os
importantes, diz presidente da Amai
Presidente Lula disse que municipios com ate 50 mil habitantes teriio RS 1 bilhiio
parajinanciar moradias populares no programa Minha Casa, Minha Vida
Romeu Scirea Fi/ho

Xanxere - 0 presidente da Associa9ao
dos
Municfpios do Alto Irani
e prefeito de Passos
Maia, Osmar Tozzo, assegurou que houve "importantes avan90s" na
Marcha dos Prefeitos a
Brasilia, ontem, apos participar da solenidade de
abertura da marcha com
o presidente Lula e integrantes do seu ministerio,
que durou cerca de duas
horas, a partir do meiodia. Tozzo considerou relevante a presen9a de
Lula e ministros, que ouviram explana90es dos
presidentes das associa90es de prefeitos das capitais
e de Paulo
Ziulkowski, presidente da
Confedera9ao Nacional
dos Municfpios (CNM),
organizadora da marcha.
"0 presidente Lula anunciou a redu9ao de 40% na
contrapartida financeira
exigida as prefeituras
para obras do PAC e mais importante para nos
- anunciou a libera9ao de
R$ 1 bilhao para a constru9ao de moradias em
municfpios com menos de
50 mil habitantes, dentro
do programa
Minha
Casa, Minha Vida, que
anteriormente nao contemplava esses municfpios", disse 0 presidente da
Amai. Segundo ele, esse
valor ainda e pequeno:
"Vamos pressionar para
que seja maior, mas foi urn
born come90". Os municfpios com mais de 50 mil
habitantes,
conforme
Tozzo, tern credito de R$
34 bilhoes no mesmo pro-

Prefeitos de todo 0 Brasil reunidos na XII
Marcha a Brasilia.
grama habitacional.
Outra medida anunciada pelo presidente Lula
foi a maior agiliza9ao da
libera9ao nos creditos de
compensa9ao
previdenciaria, na qual 0
govemo federal reembolsa os municfpios que possuem fundos municipais
.de assistencia.
Tozzo
tam bern considerou importante a decisao anunciada pOI'Lula de conceder prazo de 45 dias, a
partir da assinatura de
convenios federais, para
os municfpio~ regularizarem 0 Cadastro Unico de
Convenios (Cauc), que
da 0 "sinal verde" para a
libera9ao de recursos.
Ate agora, municfpios em
situa9ao irregular no Cauc
sequel' podiam assinar
convenios. Agora estarao
liberados para assinar e
receber os recurs os mediante 0 compromisso de
regularizar 0 cadastro em
45 dias. 0 cadastro verifica
as
exigencias
estabelecidas pela Constitui9ao Federal, Lei de

Responsabilidade Fiscal
(LRF) e Lei de Diretrizes
Or9amentarias
(LDO)
para os poderes publicos
repassarem recursos as
prefeituras. Tozzo tambern considerou positiva a
analise do presidente
Lula em rela9ao a Emenda Constitucional
29 que trata da destina9ao de
recursos a area da saude
-, observando
que os
municfpios aplicam ate
mais que os 15% exigidos
pOI' lei, enquanto que a
maioria dos estados nao
obedece a esta norma,
em prejufzo dos municfpios. Ontem a tarde os prefeitos presentes a marcha
iriam redigir urn documen to final do encontro e
depois iriam ao Congresso Nacional. La, de acordo 0 presidente da Amai,
a pauta era "cobrar" dos
deputados e senadores
mais agilidade na libera9ao de recursos de emendas, referentes ainda ao
exercfcio de 2008, que
ainda nao chegaram aos
municfpios.
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Xanxcre - Depois de
muita expectativa, a Copa
Amai de Futebol· esta de
volta. Com a participayao de dez equipes, a certame regionalja tern data
para comeyar. No dia 23
de agosto, quatro jogos
abrem a competiyao denominada Trofeu Osmar
Tozzo (prefeito de Passos
Maia e presidente da Associayao dos Municipios
do Alto Irani). Na tarde
de quarta-feira aconteceu a arbitral defmitivo do
tomeio, que contou com
a participayao de dirigentes das equipes no audit6rio da Amai. Alem dos
detalhes da forma de disputa, foi realizado a sorteio das chaves que formarao a primeira' fase da
copa. Dos 14 municipios

da regiao do Alto Irani,
sete nao terao representantes. Organizada pela
Liga
Esportiva
Xanxerense
e Liga
Desportiva Xaxinense, a
Copa Amai retoma depais de urn ana fora do
calendario esportivo regiorial. As dez equipes foram divididas em duas
chaves de cinco. Para a

Abelardense, Independente, Pontesserradense,
Guarany e Associayao
Faxinalense.
A primeira
rodada
acontece no dia 23 de
agosto, com inicio as 15
horas:
ChaveA
Passos Maia - CME
Passos Maia x Tabajara
FC
Estadio
Municipal
f -)
JosueAnnoni - Indueolor/
segunda etapa da eompe- Tres Estrelas x Olaria/
tiyao c1assifieam-se qua- Carroeerias Oeste
Chave B
tro equipes de cada gruFaxinal dos GuedGs po. Dais times serao elix
minados ainda na primei- Faxinalense
Pontesserrandese
ra fase.
Sao Domingos - IndeSorteio das Chaves:
Chave A - Pass as pendente x Abelardense
Folgam na primeira roMaia, Olaria, Tabajara,
do
Inducolor/Tres Estrelas e dada as equipes
Guarany, de Xaxim, e
SME de Vargeao.
SME, de Galvao.
Chave
B
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Vefculo: Correio Abelardense
Data 24/07/2009

Homenagem
do Prefeito
de Passos Maia
e Presidente
da AMAI
Osmar Tozzo.

Parabens
. Abelardo Luz
pelos 51 anos de
hlstoria epro!!resso.
Parabens A!!ricultor e
Motorista pelo seu dia.

