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Os assessores de imprensa da regiao da Associac;ao
de Municipios do Alto Irani (AMAI) participaram, na
quarta-feira (10), de capacitac;ao para 0 usa do
sistema da Rede catarinense de Informac;oes
Municipais (RedeCIM), promovida pela FECAM em
parceria com a associac;ao. Os trabalhos foram
conduzidos por carlos Canei, responsavel pelo suporte
tecnico da RedeCIMna regiao Oeste.

o

objetivo foi capacitar os servidores para a
qualificac;ao das informac;oes e operacionalizac;ao da
RedeCIM, e a partir disso melhorar 0 gerenciamento
do sistema, bem como atualizac;ao dos portals. Para
Canei, os portais sao 0 cartao de visita dos
municipios, e por isso ha a necessidade de atualizac;aoconstante de informac;oes e a preocupac;ao
com a qualidade do que esta sendo publicado. Dos 20 portais municipais mais acessados da
RedeCIM, tres sao da regiao da AMAI.

A FECAMoferece as associac;oes microrregionais e aos municipios filiados portais na intemet
integrados a RedeCIM, que disponibiliza servic;os e informac;oes sobre 0 municipio ao cidadao,
alem de ser uma excelente ferramenta de marketing e comunicac;io.
Durante a reuniao foram apresentados dados dos acessos e publicac;oes da RedeCIM. Os
munlcipios da reglao da AMAI somam um total de 2790 notlelas publlcadas.
Com informa¢es

da assessoria de comunicaqao da AHAI
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Assessores de Imprensa da
Amai recebem capacitaG80

Assessores acompanharam a importancia
atualizal;{ao dos sites das prefeituras

Xanxcre - A Associac;ao
dos Municfpios do Alto Irani (Amai) em parceria com
a Federac;ao Catarinense de
Municipios (Fecam) promoveu ontem, uma capadtac;ao
para O,usodo sistema da Rede
Catarinense de Infom1ac;5es
Municipais (RedcClM) com
os assessores de imprensa da
Associac;ao.A capacitac;aofoi
conduzida por Carlos Canei
responsavel pelo suporte tecnico da RedeClM na regiao
oeste.
o evento teve como objetivo capacitar os servidores para a qualificac;ao das
informac;:6es e operacional izac;ao da RedeClM, e

de

a partir disso melhorar 0
gerenciamento do sistema,
bem como atualizac;:ao dos
portais. Carlos comenta
que os portais sao 0 cartao·
de visita dos municfpios,
surge dai a necessidade de
atualizac;:ao constante de
informac;:6es e a preocupac;:aocom a gualidade do que
esta sendo veiculado. Dos
20 portais municipais mais
acessados da RedeCIM tres
sao da regiao daAmai.
Durante a reuniao foram
apresentados dados dos acessos e publicac;5es da RedeClM. Os municfpios daAmai
somam urn total de 2790
nQticias publicadas.

posi~ao 2
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Assessores
da Amai SaO
capacitados
para uso do
sistema
RedeCII\7I
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Assessores de imprensa da
Amai recebem capacita~ao
AAssociac;ao dos Municipios do Alto Irani (Amai) em par. ceria com a Federa<;ao.Catarinense de Municipios (Fecam)
promoveu ontem, capacita<;ao'
para 0 uso do sistema da Rede
Catarinense de Informa<;oes
Municipais (RedeCIM) com os .
assessores de imprensa da regiao da Amai. A capacita<;ao foi
conduzida por Carlos Canei responsavel pelo suporte tecnico da
RedeCIM na regiao oeste.
evento teve como objetivo
capacitar os servidores para a
qualifica<;ao das informa<;oes e
operacionaliza<;ao da RedeCIM
e, a partir disso, melhorar 0 gerenciamento do sistema,. bem
como atualiza<;ao dos portais.
As~essares passaram par capacita~aa para usa da RedeCIM
Carlos comenta que os portais
portais na Internet gratuitamendos munidpios e regioes, dissao 0 cartao de visita dos mute atraves da RedeCIM.
ponibilizar servi<;os e informanicipios, surge dai a necessidaAAmai tem 100% dos muni<;oes on line ao cidadao, alem
de de atualiza<;ao con stante de
cipios associados com portais
de ser uma excelente ferrameninforma<;oes e a preocupa<;ao
na internet integrados ao sisteta de marketing e comunica<;ao
com a qualidade do que esta
ma e a responsavel pelo suporDurante a reuniaoforam apresendo veiculado. Dos 20 portais
te tecnico do sistema e acoorsentados dados dos acessos e
municipais mais acessados da
RedeCIMtres sao da regiao da
denadora de Tecnologia Laizi
publicac;oes da RedeCIM. Os
Deauble.
municipios da regiao da Amai
Amai.
A RedeCIM tem como objetisomam um total de 2790 notiA Fecam oferece as suas asvo divulgar as potencialidades
cias publicadas.
socia<;oes e municipios filiados
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Born Dia Santa Catarina

Assessores de imprensa da
AMAI recebem capacita~ao
11/02 - Conc6rdia - A Associayao}C>
dos Municipios do Alto Irani (AMAI»):>
em parceria com a Federayao
Catarinense de Municipios (FECAM)
promoveu na quarta-feira dia 10, :}}:
uma capacitayao para 0 uso do }::::
sistema da Rede Catarinense de
Informa~es Municipais (RedeCIM)
com os assessores de imprensa da
regiao da AMAI. A capacitayao foi
conduzida
por
carlos
Canei
responsavel pelo suporte tecnico da V ..
RedeCIM na regiao oeste.
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qualificayao das informa~es e operacionalizayao da RedeCIM, e a partir disso
melhorar 0 gerenciamento do sistema, bem como atualizayao dos portais. Carlos
comenta que os portais sao 0 cartao de visita dos municipios, surge dai a
necessidade de atualizayao constante de informa~es e a preocupayao com a
qualidade do que esta sendo veiculado. Dos 20 portais municipais mais acessados da
RedeCIM tres sao da regiao da AMAI.
A FECAM oferece as suas associa~es e municipios filiados portais na Internet
gratuitamente atraves da RedeCIM. A AMAI tem 100% dos municipios associados
com portais na internet integrados ao sistema. Na AMAI a responsavel pelo suporte
tecnico do sistema e a Coordenadora de Tecnologia Laizi Deauble.
A RedeCIM tem como objetivo divulgar as potencialidades dos municipios e
regioes, disponibilizar serviyos e informa~es on-line ao cidadao, ah~mde ser uma
excelente ferramenta de marketing e comunicayao
Durante a reuniao foram apresentados dados dos acessos e publicayoes da
RedeCIM. Os municipios da regiao da AMAI somam um total de 2790 noticias
publicadas.
02006 - Bom Dia oeste - Todos os direitos reservados. 10 proibida a reproducao do conleUdo _
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o Colegiado de Educayao da Associayao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI)
esteve reunido na manha de quinta-feira para a eleiyao da nova diretoria, e
para realizar mais uma etapa do curso de Capacitayao para Gestores
Municipais de Educagao promovido pela AMAI.
o novo

presidente do colegiado e Secretario de Educagao de Faxinal dos
Guedes Odymar Ollvio Bombassaro, 0 vice-presidente e 0 Secretario de
Educagao de Xanxere Felix Dalmutt. 0 cargo de secretario do colegiado ficou
em aberto para ser decidido na proxima reuniao do colegiado. Professor
Odymar comenta que dentro do colegiado a melhor forma de trabalhar e
promovendo a integragao dos secretarios, para que todos parlicipem
ativamente trazendo ideias para 0 mel hoI' desenvolvimento da rede municipal
de educagao, tambem cita a importancia de buscar parcerias com as entidades
governamentais para a vinda de recursos para a educayao.

o Colegiado

de Educagao tem a finalidade de analisar, orientar, promover 0
planejamento e a execugao de ay6es como forma de desenvolvimento de
pollticas educacionais voltadas a educagao publica dos Munidpios integrantes
da AMAI, constituindo-se em instancia de integrayao dos gestores municipais
de educagao.
Na segunda etapa do encontro professor Elton Nardi conduziu uma aula do
curso de capacitagao com 0 tema Gestao Educacional. Elton apresentou as
transformagoes ocorridas no modele de gestao escolar. 0 professor Elton
ressalta que esta contente com 0 interesse dos secretarios em relagao ao
temas propostos nas aulas, diz ainda que no estagio de educagao em que nos
encontramos e preciso buscar respostas para lacunas antigas que interferem
no desenvolvimento da educagao atual.

o curso

de capacitayao para os secretarios de educayao iniciou em maio de
2009, tendo como objetivo possibilitar a discussao da polftica da educagao e
orientar a gestao nos munidpios, melhorando a qualidade nos servigos
prestados pelos profissionais que atuam na area, finalizando um total de 43

horas/aula.
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COlegiado de Educa~o da
AMAI escolhe nova diretoria
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. na manha de quinta-feira para a
eleiyao da nova diretoria, e para
realizar mais uma etapa do curso
de Capacitayao para Gestores
Municipais
de
Educayao
promovido pela AMAI.
o novo presidente do
colegiado
e
Secretario
de
Educayao de Faxinal dos Guedes
Odymar Olivio Bombassaro, 0
:'<·'vice-presidentee 0 Secretario de
Educayao de Xanxere Felix Dalmutt. 0 cargo de secretario do colegiado ficou em
aberto para ser decidido na proxima reuniao do colegiado. Professor Odymar
comenta que dentro do colegiado a melhor forma de trabalhar e promovendo a
integrayao dos secretarios, para que todos participem ativamente trazendo ideias
para 0 melhor desenvolvimento da rede municipal de educayao, tambem cita a
importancia de buscar parcerias com as entidades govemamentais para a vinda de
reeursos para a educayao.
o Colegiado de Educayao tern a finalidade de analisar, orientar, promover 0
planejamento e a execuyao de ay6es como forma de desenvolvimento de politicas
educac;:ionaisvoltadas a educayao publica dos Municipios inlegrantes da AMAI,
constituindo-se em instancia de integrayao dos gestores municipais de educayao.
Na segunda etapa do encontro professor Elton Nardi conduziu uma aula do
curso de capacitayao com 0 tema Gestao Educaciona!. Elton apresentou as
Iransformay6es ocorridas no modele de geslao escolar. 0 professor Ellon ressalta
qlJe esta contente com 0 interesse dos secretarios em relayao ao temas propostos
nas aulas, diz ainda que no estagio de educayao em que nos encontramos e
preciso buscar respostas para lacunas antigas que interferem no desenvolvimento
da educayi,ioalua!.
o curso de capacitayao para os secretarios de educayao iniciou em maio de
2009, tendo como objetivo possibilitar a discussao da politica da educayao e
orientar a gestao nos municipios, melhorando a qualidade nos serviyos prestados
pelos profissionais que atuam na area, finalizando urn total de 43 haras/aula.
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ABELARDO LUZIXANXEREIXAXIM

Diversao e anima~aomarcou 0 Carnaval nos
municipios da AMAI
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e

Carnaval
uma festa celebrada de diferentes
formas em nosso pais. Dos luxuosos desfiles na
Sapucal no Rio de Janeiro aos grandes blocos que
passam pelas ruas de Olinda em Pernambuco e
posslvel encontrar uma diversidade de pessoas com
um objetivo unico: diversao.
Essa mesma
busca
por
diversao,
neste
ano,
movimentou a regiao da Associac;ao dos Munidpios do
Alto Irani (AMAI). Abelardo Luz, Xanxere e Xaxim
foram destaques com a realizac;ao de eventos.

RedeCIM
Servic;os
Orientac;oesTecnicas
Programas Federais
Contato

De acordo com Bruno Bortoluzzi, Presidente da AMAI
e prefeito de Xanxere, e posslvel verificar que as pessoas permaneceram na reglao durante 0
carnaval, e que e uma necessidade dos municipios terem atividades para a populac;ao jovem, que
cresce cada vez mais na regiao. 0 Prefeito Bruno comenta que ainda 0 crescimento da tradic;ao
carnavalesca nos municipios da AMAI e algo maravilhoso,
antes apenas Xaxim promovia 0
carnaval, este ana Abelardo e Xanxere ja tiveram suas programac;oes, e cada municipio da AMAI
de alguma forma comemorou essa data.

o carnalegria de Abelardo Luz foi realizado de 12 a 16 de fevereiro na Rua do Lazer, que recebeu
o apelido carinhoso de Vila da Alegria. A festa foi animada pelas bandas Mercosul, na sexta-feira
(12); Musicamp, no sabado (13); Balanc;o Latino, no domingo (14); Perola Negra, na segundafeira (15) e encerou na terc;a-feira (16) com a banda Balanc;o Latino. No domingo a tarde tambem
aconteceu 0 carnaval infantil e na terc;a-feira para a terceira idade.

o

Carnalegria 2010 e uma realizac;ao do Governo Municipal e tem
Hotel Quedas, Big Lanches, Corpo de Bombeiros e Pollcia Militar.

0

apoio da Prainha Camping,

o destaque da decorac;ao foram dois bonecos gigantes de 12 metros cada que ficaram um na Vila
da Alegria e outro sobre as aguas do Rio Chapeco em cima de uma balsa com iluminac;ao especial.
De acordo com a Comissao Organizadora de duas a tres mil pessoas, de varias cidades do oeste
catarinense e do sudoeste do Parana, tem passado todos os dias pela Vila da Alegria para pular 0
camaval.
Em Xanxere foram cinco dias de programaC;ao 0 "CARNAVAL 2010 Vem pra folia!!!" foi realizado no
Parque de Exposic;oes Rovilho Bortoluzzi e promovido pela Prefeitura de Xanxere. Dia 12 sexta
feira, a folia comec;ou as 1Sh, nos dias 13, 14, 15 e 16 a festa foi a partir das 14h. A cerimonia de
abertura oficial do carnaval 2010 foi embalada pelos ritmistas da Escola de Samba Unidos do
Bavial, que fizeram saudac;ao as autoridades, demais blocos e convidados.
Doze blocos carnavalescos fizeram a festa no primeiro dia do carnaval de Xanxere, que em seu
segundo ano, ja e destaque na regiao. Os blocos Anonimato,
Axexere, Unidos do Bavial,
Chapolados, Intaum ta, Imprensa que Eu Gosto, Kiliko, KGB, Roite, UTI, Macumeh e Maria Tontera
se instalaram no parque Rovilho Bortoluzzi, com seus equipamentos e instrumentos
de som,
fantasias, e com muita alegria, mostrando que Xanxere e 0 lugar certo para se divertir com
infraestrutura de qualidade e com muita seguranc;a.

o

carnaval de Xanxere marcou pela quantidade de atrac;oes, foram mais de 10 entre show e DJ"s.
No domingo a tarde foi realizado 0 carnaval infantil, e na terc;a a tarde 0 Carnaval da Melhor
Idade.
Em Xaxim 0 carnaval 2010 estava incluldo nas comemorac;oes aniversario do municipio. Para
valorizar os artistas de Xaxim, a abertura das festividClpes e do CqrnClvi'l1no dia 1,4 foi com a dupla
sertaneja Beto e Julio e na sequencia Banda Katedral. Tambem marcaram presenc;a nas atrac;oes
do Carnaval, a Banda Doce Vlcio, Grupo Chama Farrapa e os OJ's que contagiaram 0 publico.
No domingo (14) a tarde aconteceu 0 carnaval infantil no Sociedade Recreativa e Cultural de
Xaxim (Clube), na terc;a-feira a tarde 0 Carnaval para a terceira idade tambem no Clube. Em todas
as noites de festa, 0 Espac;o Folia, era 0 local de concentrac;ao dos blocos antes e depois dos
eventos na PraC;a e no Clube. Os sete blocos do Espac;o Folia sao: "Ta Tudo Herado", Largados,
Agora Vai, Isofolia, Seija-Beija, Morgados e In Move. 0 Carnaval 2010 de Xaxim foi uma promoc;ao
da prefeitura em parceria com a Associac;ao Carnavalesca de Xaxim e a Secretaria da Mulher,
Juventude e Terceira Idade.
Os demais municipios da AMAI tambem
Terceira Idade e para as crianc;as.
Fernanda Bertotto
Assessoria de Comunicar;ao

AMAI

promoveram

atividades

carnavalescas,

a maioria para a
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Amai atinge primeiras metas em 2010
A Associayao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI) no comego deste ana
aumentou 0 quadro de funcionarios. A nova presidencia da AMAI exercida pelo
Prefeito de Xanxere Bruno Bortoluzzi, havia prometido ampliar 0 departamento
de engenharia, 0 que ocorreu com a contratagao de mais um engenheiro.
Atualmente a equipe esta desenvolvendo 14 projetos.
Outra inovayao foi a implantagao do servigo em comunicagao social. Com este
trabalho a entidade pretende dar a populagao maior visibilidade das agoes
executadas e ainda, apoiar os munidpios na realizayao de eventos regionais,
criayao de calendario regional de eventos, entre outras atividades. Os dois
profissionais ja estao atuando desde 0 infcio de fevereiro.
Para 0 Presidente da AMAI e Prefeito de Xanxere, "0 crescimento do quadro
funcional tem por objetivo qualificar e melhorar cada vez mais 0 atendimento
prestado aos municfpios associados".
Neste ano, a associagao continuara oferecendo alternativas de formayao,
capacitayao, aperfeigoamento profissional e academica aos agentes politicos e
servidores. Ja foram agendados cursos nas areas de turismo, recursos
humanos, tributagao e educayao. 0 curso de Pos-Graduayao em Gestao
Publica retomara suas atividades em margo deste ano. Ah3m deste curso,
estao sendo planejadas novas turmas de especializayao, entre elas para area
de assistencia social.
A Associagao, com 0 apoio dos prefeitos da regiao, pretende atuar ainda em
areas como Pianos de Habitayao, Planejamento do Turismo Regional Integrado
,e criagao do Consorcio SUASA.
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A Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) no
come~o deste ana aumentou
0
quadro de
funcionarios. A nova presidencia da AMAI exercida
pelo Prefeito de Xanxere Bruno Bortoluzzl, havia
prometido ampliar 0 departamento de engenharia, 0
que ocorreu com a contrata~o
de mais urn
engenheiro. Atualmente a equipe esta desenvolvendo
14 projetos.
Outra Inova~ao foi a implanta~o do servi~ em
comunica~o social. Com este trabalho a entidade
pretende dar a popula~ao maior visibilidade das a~oes
executadas e ainda, apoiar os municfpios na
realiza~ao de eventos regionais, cria~o de calendario
regional de eventos, entre outras atividades. as dois
profissionais ja estao atuando desde 0 inlcio de
fevereiro.
Para 0 Presidente da AMAI e Prefeito de Xanxere, "0
cresclmento do quadro funcional tern por objetivo
qualificar e melhorar cada vez rnais 0 atendimento
prestado aos municfpios associados".
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Neste ano, a associa~ao continuanl oferecendo
alternativas
de
fonna~ao,
capacita~o,
aperfei~amento profissional e academica aos agentes poUticos e servidores. Ja foram agendado~
cursos nas areas de turismo, recursos humanos, tributac;ao e educa~ao. a curso de PasGraduacao em Gestao Publica retomara suas atividades em ma~o deste ana. Alem deste curso,
estao sendo planejadas novas turmas de especializacao, entre elas para area de assistenda social.
A Associac;ao,com 0 apoio dos prefeltos da reglao, pretende atuar ainda em areas como Pianos dE
Habita~ao, Planejamento do Turismo Regional Integrado e cria~o do Consordo SUASA.

Fernanda Bertotto
Assessoria de Comunicaqao AMAI
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Born Dia Santa Catarina

AMAI atinge
metas para 2010
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havia prometido

ampliar

tlvldades. Os dOls profiSSlonals
esde 0 inicio de fevereiro.

0 departament

Ja estao

atuand

Para 0 Presidente da AMAI e Prefeito de Xanxere, "0 crescimento do quadro
funcional tern par objetivo qualificar e melhorar cada vez mais 0 atendimento prestado
80S municipios associados".
Neste ano, a associayao continuara oferecendo altemativas
de formayao,
capacitayao, aperfei9Qamento profissional e academica aos agentes politicos e
servidores. Ja foram agendados cursos nas areas de turismo, recursos humanos,
tributayao e educayao. 0 curso de Pos-Graduayao em Gestao Publica retomara suas
atividades em mar9Q deste ano. Alem deste curso, estao sendo planejadas novas
turmas de especializayao, entre elas para area de assistencia social.
A Associayao, com 0 apaio dos prefeitos c;la regiao, pretende atuar ainda em
areas como Pianos de Habitayao, Planejamento do Turismo Regional Integrado e
criayao do Cons6rcio SUASA.
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Amai realiza
mudan~as

na estrutu ra .
para
trabalhos
deste ana
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Amai come~a ana com ,mudan~as
pra apoiar municfpios associados
A A~sociayao dos Municipios do Alto Irani aumentou 0 quadro de funcionarios no comeyo
deste ano. A nova presidencia
da Amai, exercida pelo prefeito
de Xanxere, Bruno Bortoluzzi,
havia prometido ampliar 0 departamento de engenharia, 0 que
. ocorreu com a contratayao de
mais um engenheiro. Atualmente a equipe esta desenvolvendo
14 projetos.
Outra inovayao foi a implantayao do servlyo em comunicayao social. Com este trabalho a
entidade pretende dar a populayao maior visibilidade das ay6es
executadas e, ainda, apoiar os
municipios na realizayao de
eventos regionais, criayao de
calendario regional de eventos,
entre outras atividades. Os dois
profissionais ja estao atuando

Presidente

Bruno Bortoluzzi

desde 0 infcio de fevereiro.
"0 crescimento do quadro
funcional tem por objetivo qualificar e melhorar cada vez mais
o atendimento
prestado aos

,

.

municipios associados", explica
Bortoluzzi.
.
Neste ana, a associayao continuara oferecendo alternativas
de formayao, capacitayao, aperfeiyoamento profissional e academico aos agentes politicos e
servidores. Ja foram agendados
cursos nas areas de turismo, recursos humanos, tributayao e
. educayao. 0 curso de pos-graduayao em Gestao Publica retomara suas atividades em maryO deste ano. Ah3m deste estao
sendo planejados novos cursos
de' especializayao,
entre eles
para a area de assistencia social. A associayao, com 0 apoio
dos prefeitos da regiao, pretende trabalhar Pianos de Habitayao, Planejamento do Turismo
Regionallntegrado e criayao do
Consorcio Suasa.
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CUPAGEM
AMAI - Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani
Vekulo: Bom Dia SC - J oac;aba

22/02/2010

Born Dia Santa Catarina

Bruno Bortoluzzi preside
rimeira Assembh!ia de Prefeitos
22102 - Conc6rdia
- A Associac;:ao do
uniclpios do Alto Irani (AMAI) realizara na
proxima quinta, dia 25, a primeira Assembleia
e Prefeitos sob a Presidencia do Prefeito d
anxere Bruno Bortoluzzi. A Assembleia
ambem faz parte da programac;:ao d
niversario de Xanxere.
o principal assunto da reuniao e definic;:a
o planejamento em tomo dos Plano
unicipais de Habitac;:aoe Interesse Socia
(SNHIS). 0 SNHIS sera executado pelo
ecnicos da AMAI e vai orientar 0 planejament
as ac;:6espublicas e privadas.

.;.j

Bruno

.

000 uzzi,

refeito de Xanxere

o objetivo e aplicar da forma mais adequada os recursos existentes e
aqueles a serem mobilizados para a demanda habitacional.
Bruno Bortoluzzi, Presidente da AMAI e Prefeito de Xanxere, enfatiza que
apenas os municipios de Sao Domingos, Xanxere e Xaxim concluiram seus
pianos.
Os demais deverao elabOra-fos ate 0 final deste ano. Segundo ele, este
trabalho sera de grande importancia para a regiao, uma vez que 0 processo
participativo da populac;:ao e um dos pHares para a construc;:ao dos Pianos
Municipais de Habitac;:ao,como meio de formular uma proposta coerente e que
agrade a todos.
Entre os assuntos da paola da reuniao esta a apresentac;:aoda proposta para
prestac;:aode servic;:osespecializados em captac;:aode recursos junto ao Govemo
Federal, com 0 objetivo de promover a melhoria da infra-estrutura oferecida a
populac;:aoatraves das prefeituras associadas a AMAI.
Durante a reuniao tambem sera apresentado 0 Sistema Municipal de Cultura,
Rede de Cultura e Programa de Incentivo Federal a Cultura que tem como
caracteristicas a progressividade e a continuidade do processo da valorizac;:aodo
setor cultural, visando conservac;:aoprincipalmente das culturas regionais
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Jornal do Povo - Sao Domingos
20/02/2010

Colegiado de Educa<;aoda AM AI escolhe nova diretoria

o Colegiado de Educa<;ao da Associa<;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI)
esteve reunido na quinta-feira para a elei<;aoda nova diretoria, e para realizar mais uma
etapa do curso de Capacita<;ao para Gestores Municipais de Educa<;ao promovido pela
AMAI.
o novo presidente do colegiado e Secrehirio de Educa<;aode Faxinal dos Guedes Odymar
Olivio Bombassaro, 0 vice-presidente e 0 Secrehirio de Educa<;aode Xanxere Felix Dalmutt.
o cargo de secretario do colegiado ficou em aberto para ser decidido na proxima reuniao
do colegiado. Professor Odymar comenta que dentro do colegiado a melhor forma de
trabalhar e promovendo a integra<;aodos secretarios, para que todos participem ativamente
trazendo ideias para 0 melhor desenvolvimento da rede municipal de educa<;ao,tambem
cita a importancia de buscar parcerias com as entidades governamentais para a vinda de
recurs os para a educa<;ao.
"
o Colegiado de Educa<;aotern a finalidade de analisar, orientar, promover 0 planejamento
e a execu<;aode a<;6escomo forma de desenvolvimento de politicas educacionais voltadas ",
a educa<;ao publica dos Munidpios integrantes da AMAI, constituindo-se em instancia
de integra<;ao dos gestores municipais de educa<;ao.
Na segunda etapa do encontro professor Elton Nardi conduziu uma aula do curso de
capacita<;aocom 0 tema
Gestao Educacional.
Elton apresentou
as
transforma"<;6es
ocorridas no modelo de
gestao
escolar.
0
professor Elton res~alta
que esta contente com 0
interesse
dos
secretarios em rela<;ao
ao temas propostos nas
aulas, diz ainda que no
estagio de educa<;aoem
que nos encontramos e
preciso
bus car
respostas para lacunas
antigas que interferem
no desenvolvimento da
educa<;aoatual.
o curso de capacita<;ao para os secretarios de educa<;ao iniciou em maio de 2009, tendo
como objetivo possibilitar a discussao da politica da educa<;ao e orientar a gestao nos •
munidpios, melhorando a qualidade nos servi<;osprestados pelos profissionais que atuam
na area, finalizando urn total de 43 horasj aula.
I

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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CLIPAGEM
AMAI - AsSOCid¢Odos Municipiosdo Alto Irani
Velculo:Folha Regional- Xanxere
20,21,22/02/2010

Amai atinge primeiras
metas·para 2010
XanxcreA Associayao
dos Municfpios do Alto Irani
CAmai) no comcyo deste ana
aumentou 0 quadro de fun-·
ciol1Clnos.A nova presidencia
exercida pelo prefeito de
Xanxere Bruno Bortoluzzi,
havia prometido ampliar 0
departamento de engenharia,
o que ocorreu com a contratayao de mais urn engenheiro.
Atualmente
a equipe esta,
desenvolvendo 14 projetos.
Outra inovayao foi a iinplantayao do serviyo em comunicayao social. Com este
trabalho a entidade pretende
dar a populayao maior. visibilidade das ar;:5es executadas
e ainda, apoiar os municfpios
na realizayao de eventos regionais, cnayao de calendario
regional de eventos, entre
outms atividades.
Os do is
profissionais ja estao atuando
desde 0 infcio de fevereiro.
Para 0 presidente da Associar;:ao,"0 crescimento do quadro funcional tern pOl'objetivo
• qualificar e melhorar cada vez
rna is 0 atendimento prestado
aos municfpios associados".

Neste ano, a associayao
continuara oferecendo
al"
ternati'vas de formayao, capacitayao, aperfeiyoamento
profissional e acadcmica aos
agentes politicos e servidores. Ja foram agendados
cursos nas areas de turismo,
recurs os humanos, tributayao
e educayao. 0 cm-so de P6sGraduayao em Gestao Pllblica
retomara suas atividades em

maryo. Alem deste curso,
estao sendo planejadas novas
'turmas de especializayao,
entre elas para area de assistencia social.
AAssociayao, com 0 apoio
dos prefeitos da regiao, pretende atuar ainda em areas
como Pianos de Habitayao,
Planejamento
do Turismo
Regional Integrado e cnayao
db Cons6rcio SUASA.
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Presidente da Amai, Bruno Bortoluzzi dest~ca a!foes
I
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: 0 Diorio - Xanxere
23/02/2010

Assembleia da Amai

o presidente daAssociagao dos Municipios doAlto Irani (Amai),
prefeito de Xanxere Bruno Bortoluzzi (PSDB), realiza nesta quinta-feira (25) a primeira assembleia ordinaria da entidade, que vai
contar com a presenc;a dos 14 prefeitos da A'Tlai. Paralelo ao
evento, a primeira dama Karla Bortoluzzi ira recepcionar as primeiras damas, com uma visita pelo municipio, quando as senhoras conhecerao as realizac;oes na area social do munic'pio. A
noite, os 'prefeitos e primeiras damas serao recepcionad03 com
umjantar.

~v~v
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere

23/02/2010

Bru~oBortoluzzi preside' primeira
assembleia de prefeitos
Xanxerc- AAssociayao
dos Municipios
do Alto
Irani (Amai) realizara na
proxima quinta, dia ~5,
primeiraAssembleia de prefeitos sob a presidencia do
prefeito de Xanxere Bruno
Bortoluzzi. A Asseinbleia
tambem faz parte da programayao do aniversario de
Xanxere.
o principal assunto da
reuniao e definiyao do planejamento em torno dos
PIanos Municipais de Habitayaoe Interesse Social
(SNHIS). 0 SNHIS sera
executado pelos tecnicos
da Amai e vai orientar 0
planejamento
das ayoes
publicas e privadas. 0 objetivo e aplicar, da forma

a

mais adequada, os recursos
existentes e aqueles a serem
mobilizados para a demanda habitacionaI.
Bruno Bortoluzzi enfatiza que apenas os municipios
de Sao Domingos, Xanxere
e Xaxim concluiram seus
pIanos. Os demais deverao
elabora-los ate 0 final deste ano. S'egundo ele, este
trabalho sera de grande
importancia para a regiao,
uma vez que 0 processo
participativo
da populayao e um dos pilares para
a construyao dos PIanos
Municipais de Habitayao,
como mejo de formular
umapropostacoerenteeque
agrade a todos.
Entre os assuntos da

pauta da reunHlo esta a
apresentayao da proposta
para prestayao de serviyos
especializados em captayao
de recursos junto ao governo federal, com 0 objetivo
de promover a melhoria da
infra-estrutura oferecida a
populayao atTaves das prefeituras associadas a Amai.
Durante a reuniao tambem sera apresentado 0 Sistema Municipal de Cultura,
Rede de Cultura e Program a
de Incentivo Federal a Cultura que tem como caracteristicas a progressividade e
a continuidade do processo
da valorizayao do setor cultural,visandoaconservayao
principalmente das culturas
regionais.

~v~v
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: 0 Diorio - Xanxere

24/02/2010

Novo
.presidente da
Amai
. realiza
.
pnmelra
assembleia
do ana
Pagina4

Bruno Bortoluzzi preside primeira
assembleia de prefeitos da Amai
Fernanda

o

AAssociayao dos Municipios
do Alto Irani (Amai) realiza nesta quinta-feira (25), a primeira .
Assembleia de Prefeito~ sob a
presidemcia do prefeito de Xanxere Bruno Bortoluzzi. AAssembleia tambem faz parte da programaya.o do aniversario de
Xanxere.
o principal assunto da reuniao e a definiyao do planejamento em torno dos Pianos Municipais de Habitayao e Interesse
Social (SNHIS), que serao executados pelos tecnicos da Amai
e vao orientar 0 planejamento
das ayoes publicas e privadas.
o objetivo e aplicar da forma
mais adequada os recursos existentes e aqueles a serem mobilizados para a demanda habitacional.
Bortoluzzi faz primeira assembleia
Bortoluzzi enfatiza que apenas os municfpios de Sao Dode formular uma proposta coemingos, Xanxere e Xaxim conrente e que agrade a todos.
c1uiram seus pianos. Os demais
Entre os assuntos da pauta
deverao elabora-Ios ate 0 final
da reuniao esta a apresentayao
deste ano. Segundo ele, este trada proposta para prestayao de
balho sera de grande importc':m- serviyos especializados em capcia para a regiao, uma vez que 0
tayao de recursos junto ao Goprocesso participativo da popuverno Federal, com 0 objetivo de
lay8Q e ..lllT,l cjos pilare~.par~ .a.. promover a me/horia da infra-esJ~6n~~a·Q.aOiPtarliiJ:S MlIfi'iei:.:~:~~~tftitur~,
oferedda:a
populayao
paIs de Habitayao,-como meio
atraves das prefeituras associa-

Bertotto/Divulga!t3o

como presidente da Amai

das a AmaL
Na reuniao tambem sera
apresentado 0 Sistema Municipal de Cultura, Rede de Cultura
e Programa de Incentivo Federal a Cultura que tem como caracteristicas a progressividade
e a continuidade do processo da
valorizay80 do setor cultural, visando a conservay80 principalm~nte das cu/turas regionais.
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CLIPAGEM
AMAI - AssociQ(;aodos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Gazeta Regional - Xanxere

26/02/2010

Amai realiza primeira
assembleia de prefeitos
Nile;,. Dur.nd/GR

A Associac;:ao
dos Municipios
do Alto Irani
(Amai) realizou
na tarde de ontem
a primeira assembleia de prefeitos
sob a presidencia do prefeito de
Xanxere Bruno
Bortoluzzi. a encontro tam bern
fez parte da pro- p....
.
d
'
._
nmelra reumao contou com a presen~a 0 secretario Regional Ademir Gasparini (D)
gramac;:ao da Se.
mana do Municipio,
Entre Rios e Ipuayu, aMm de
Municipais de Habitac;:ao e
comemorativo ao aniversano
assinar 0 lanc;:amentodo c::dital Interesse Social (SNHIS). a
de Xanxere.
da construc;:ao do ginasio de
SNHIS sera executado pelos
Alem dos prefeitos e viceesportes daescola Guilhermina
tecnicos daAmai e vai orientar
prefeitos que fazem parte da
Delavechia, de Ponte Serrada.
0 planejamento das ac;:oespuAmai, tambem participou da
Tambem faz parte da agenda
blicas e privadas. a objetivo e
reuniao 0 secretario de Dedo vice-govemador participar
aplicardaformamaisadequada
senvolvimento Regional de
das comemorac;:oes do aniveros rec~os existentes e aqueles
Xanxere, Ademir Gasparini,
sana de Xanxere.
a serem mobilizados para a
que atendeu ao convite feito
Bruno Bortoluzzi disse que
demanda habitacional.
pelo presidente da associac;:ao. 0 objetivo da primeira reuniao
Bruno BortolUzzi enfatizou
"Estou aqui para prestigiar a
da Amai e tratar de assuntos
que apenas os municipios de
primeira reuniao do ano e para
referentes ao andamento do
Sijo Domingos, Xanxere e
colocar a Secretaria a dispodia-a-dia da associac;:ao. "FriXaxim concluiram seus pIanos.
siyao de todos os municipios
saremos e debateremos sobre
as demais deverao elaborn-Ios
da Amai", destacou Gasparini.
0 objetivo
maior da nossa
ate 0 final deste ano. Segundo
Na oportunidade 0 secretaTIo
associac;:ao que e deflagrar
ele,estetrabalhoserndegrande
informou que no sabado 0
0 momento de crescimento
importancia para a regiao, urna
vice-goyemador, Leonel Pavan,
regional. Temos que pensar
vez que 0 processo participativo
e sua comitiva, estarao em
0 crescimento
da regiao da
da popuJac;:aoe urn dos pi/ares
Xanxere. Neste dia, em reuAmai como urn todo", avaliou
para a construc;:ao dos PIanos
mao na SDR Xanxere 0 vice0 presidente daAmai.
Municipais
de Habitac;:ao,
governador assinara a ordem
a principal assunto da reucomo rneio de formular urna
de servic;:o da segunda etapa
mao foi a definic;:aodo planeproposta coerente e que agrado acesso entre 0 municipio de jamento em tomo dos PIanos
de a todos.
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Diorio - Xanxere
26/02/2010

Bruno Bortoluzzi realiza primeira
assembleia como presidente da Amai
Caciano Paludo

"
"
"

o prefeito

de Xanxere, Bruno Bortoluzzi, (entre 0 prefeito de Xaxim Gilson Vicenzi e 0 secretario
Regional Ademir Gasparini), presidiu ontem a primeira Assembh~ia ordinaria dos prefeitos que
compoem a Associa~ao dos Municipios do Alto Irani (Amai), onde defendeu a uniao dos de todos·
para 0 crescimento regional.

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani

Vefculo: a Diorio - Xanxere

26/02/2010

-Prefeitos se' r~unem para a 'primeira
·Assembleia da Amai em 2010
Caciano Paludo

a prefeito

de Xanxere, Bruno
Bortoluzzi, presidiu ontem a primeira Assembleia ordinaria dos
prefeitos que compoem a Associa«ao dos Municipios do Alto
Irani (Amai), onde foram tratados
assuntos inerentes ao andamento do dia-a-dia da entidade, alem
de debater sobre 0 objetivo maior que, segundo Bortoluzzi, e
deflagrar 0 momento de crescimento regional. "Temos que pensar 0 progresso da regiao da
Amai como um todo, onde residem 150 mil habitantes nos 14 .
municipios quecompoem a associa«ao. Nao conseguimos vislumbrar um crescimento isolado, ' .
por isso, precisamos, enquanto
administradores, realizar a«oes
Presidente Bruno Bortoluzzi, ao lado de Vicenzi e Gasparini
que contribuam para 0 desenvolcapacita9ao de qualidade, tanto
ma decorrente nos municipios,
vimento de todos esses municipara as servidores da associapais todos crescem e, com isso,
pios. A maturidade politica ja e
9ao, como para as das prefeituas questoes habitacionais tamdemonstrada ha alguns anos,
ras.
bem crescem", relata a presidenonde independente de partido
teo '
.
secretario Regional Ademir
politico, todos as prefeit0s tem
Gasparini participou da reuniao
Tambem foi discutida uma prose mantido unidos", afirma Borpara reafirmar a parceria de
toluzzi.
posta para presta«ao de servia principal assunto da reu- «as especializados em capta«ao a90es do governo do Estado,
atraves da secreta ria de Desenniao e a defini<.(8odo planejamen- , de recursos junto ao Governo
volvimento Regional de Xanxere
to em tomo dos Planas MuniciFederal, com a objetivo de proe aproveitou para anunciar que
mover a melhoria da infra-estrupais de,Habita«ao e Interesse
neste sabado (27), a vice-goverSocial (SNHIS), que sera exetura oferecida a popula«ao atrayes das prefeituras.
cutado pelos tecnicos da Amai
nador Leonel Pavan estara em
Xanxere, onde assina a ordem
vice-presidente da entidae vai orientar a planejamento das
de servigo da segunda etapa do
de, prefeito Gilson Vicenzi, de
a«oes publicas e privadas.
"Temos que aplicar de forma
acesso asfaltico de Entre Rios
Xaxim, garante que a entidade
a Ipuagu.
mais adequada os recursos exiscontinuara seguindo a mesma
tentes e aqueles a serem mobiA Assembleia tambem faz
linha da ultima gestao, dando
lizados para a demand a habitaparte da programa<.(8odo anivertodo 0 apoio tecnico a.os munisario de Xanxere.
cional, que tem sido um problecipios e garantindo sempre a

a

a

CUPAGEM
AMAI - Associac;aodos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere

26/02/2010

Amai rea/iza
t

t

pnmerro
reunroo
t,.;

Presidente da Amai realiza primeiro
eneD tro com preleitos
Reuniiio jaz parte dos eventos em comemorar;iio ao aniversario de Xanxere

.Vice-presidente Gilson Vicenzi, presidente
regional Ademir Gasparini

Bruno Bortoluzzi e secreta rio

o momento de crescimento
A prime ira regional. "Tern os que penreuniao do ano e do mandato sar no crescimento da Amai
do prefeito Bruno Bortoluzzi como urn todo. Nao consigo
como presidente da Associa- vislumbrar 0 crescimento
ryaodos Municipio do Alto isolado, temos que crescer
Irani CAmai)reuniu prefeitos juntos e e esta forryaque quede todaregiao.0 encontro,que remos unificar com todos os
aconteceu na sede da Amai e administrados, parajuntos cafez parte das comemoraryoes minharmos em direryaoa urn
ao aniversario de Xanxere ' desenvolvimento e qualidade
tratou de assuntos inerentes de vida para 0 povo da Amai",
ao andamento das atividades salienta 0 presidente e acresda Associaryao.Ao todo, sao centa, ainda que a associaryao
14 municipios com uma po- , fara 0 que for preciso para a
pularyaode 150 mil habitantes. realizaryaodos projetos.
Entre os assuntos aborDe acordo com· Bruno,
o objetivo maior e deflagrar dad os na primeira reuniaoj ,
Leticia Faria

Xanxere -

estava 0 setor de habitaryao,
o que de acordo com Bruno,
os Pianos Municipais da
Habitaryao sao pre-requisitos
fundamentais para que se
conquiste, do' govemo federal, 0 acesso a habitaryao
popular de interesse social
dentro dos programas. "Ja temos tres municipios daAmai
que tern sellS pianos prontos
ou em fase de acabamento.
Mas ainda temos 11 cidades
que necessitam desse plano
e hoje Contero)sera debatido
e vamos viabilizar que todos
tenham acesso ao plano",
,garante Bruno.

--b

CLIPAGEM
AMAI - Associa~Qo dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere

Para 0 vice-presidente da
Amai e prefeito de Xaxim;
Gilson Vicenzi, a primeira
reuniao e os trabalhos seguintes serao de muita conversa,
aliado a uniao dos prefeitos.
"Ternos certeza de que serao
encontros afiados, facil de
administrar porque estamos
unidos e todos com unico
objetivo: em prol da Amai",
salienta. Ja 0 'secretario de
Desenvolvimento Regional,
Ademir Gasparini, a participayao na primeira regiao
atende convite do prefeito
Bruno e, sempre deixando
a Secretaria e 0 govemo do
estado a disposiyao. "Nosso
relacionamento com 0 prefeito Bruno, as prefeituras e
os prefeitos da regiao e muito
born e isso e importante porque fazemos com que os con-
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Prefeitos da regiao prestigiaram
reuniao do ana .

venios, recursos e a~5es do
govemo sejam yiabilizados
da melhormaneira possivel",
garante o. secretario e afirrna
•••••
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primeira
.

que as portas da Secretaria de
Desenvolvimento Regional
estao abertas para todos os
municfpios da Amai ..

·~~--~~-.,....,.--~<tt~3""C4q_!J_-4_"'_

•••••••

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
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BruQ.oBortoluzzi preside primeira
Assembleia de Prefeitos '

A Associa<;:ao dos
; Munidpios do Alto Ira; ni (AMAI) realizou na
quinta, dia 25, a pri\ meira Assembleia
de
: Prefeitos sob a Presi: dencia do Prefeito de
,; Xanxere Bruho Bor,\ toluzzi. A Assembleia
hambem
faz parte da
'programa<;:ao
do ani, versario de Xanxer~.
a principal assunto
da reuniao foi a defini<;:aodo planejamento
em torno dos Planbs
; Municipais de Habita. <;:aoe Interesse Social
(SNHIS). a SNHIS sera
; executado
pelos tec. nicos da AMAI e vai
orientar 0 planejamen1 to das a<;:5espublicas
e
privadas. a objetivo e
aplicar da formamais
./ adequada os recursos
~existentes
e aqueles
j

1

a serem, mobilizados
mao, apresenta<;:ao da
para a demanda habiproposta para prestatacional.
<;:aode servi<;:os espeBruno
Bortoluzzi,
cializados em capta<;:ao
Presidente da AMAI e de recursos 'junto ao
Governo Federal, 'com
PrMeito de Xanxere,
enfatizou que apenas
o objetivo de promover
os munidpios
de Sao a melhoria da infraDomingos, Xanxere e estrutura
oferecida
Xaxim conclufram seus
popula<;:ao atraves das
pIanos. as demais de- . prefeituras
associadas
verao elabora-los ate 0 a AMAI.
final deste ano. SegunDurante
a reuniao
do ele, este trabalho
tambem
foi apresensera de grande importado 0 Sistema, Munitancia para " regjao,- cipal de Cuitura, Rede
uma vez que 0 processo
.de Cultura e Programa
participativo da popude Incentivo Federal a
la<;:aoe urn dos pilares
Cultura que tern como
para a constru<;:ao dos
cafacterfsticas
a proPIanos Municipais de gressividade
e a ,conHabita<;:ao, como meio . tinuidade do processo
de formular uma proda valoriz,wao do seposta coerente e que
tor cultural, visando
agrade a todos .
conserva<;:ao principalEntre os assunmente das culturas retos da pauta da reugionais. .
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.Deputado Federal Zonta
,
marca presen~ na
Assembleia de Prefeitos
daAMAI
,

I

No,dia 25 de fevereiro
cultores,
justificando
a Associac;ao dos Mu- que nao adianta termos ,
nicfpios do Alto Irani
uma grande produc;ao
(AMAI) promoveu a 1!! de graos se isso nao
Assembleia de Prefeitos
contribuir para a mede 2010. Enquanto traIhoria das condic;6es de
balhavam os ass'untos
vida.
da pauta, a Assembleia
"A produc;ao da agride Prefeitos teve a precultura brasileira seja
senc;a do Deputado Fe- na pcclIJl'ia de corte
deral Odacir Zonta, que
ou leite, suinocultura,
estava passando
pela . avicultura ou ainda na i
regiao e, aproveitou a produc;ao de graos e I
opor'tunidade para visi- urn pilar fundamental
tar a AMAI.
na mamitenc;ao da ecoZonta comentau so- nomia do pais" salienbre as propostas que . tou 0 Deputado.
estao sendo elaboradas
Zonta tambem falou
pela Frente Parlamensobre a necessidade de
tar da Agricultura
e encaminhamentode
pela Frente Parlamenpedidos
de recursos.
f
tar Cooperativista. Dis- Ele convidou os· Prefei- I.
se ainda que a agricul-, tos para irem a Brasilia
tura do pais esta bern, ressaltando a importanmas que e preciso lutar . cia da presenc;a deles na
muito para melhorar as capital para conversar ;
condic;6es de prec;os e com os pa~.lamentares
prqdutos que sao ofe- e apresentar as necesrecidos para os agrisidades da regiao.

t
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Xanxere - A prime ira reuniao do ana e do mandato do prefeito Bruno Bortoluzzi
como presidente da Associa~ao dos Municipio do Alto Irani (Amai) reuniu prefeitos
de toda regiao. 0 encontro, que aconteceu na sede da Amai e fez parte das
comemora~oes ao aniversario de Xanxere tratou de assuntos inerentes ao
andamento das atividadeS da Associa~ao. Ao todo, sao 14 municipios com uma
popula~ao de 150 mil habitantes.
De acordo com Bruno, 0 objetivo maior e deflagrar 0 momenta de crescimento
regional. "Temos que pensar no crescimento da Amai como um todo. Nao consigo
vislumbrar 0 crescimento iSOlado,temos que crescer juntos e e esta forc;a que
queremos unificar com todos os administrados, para juntos caminharmos em
dire~ao a um desenvolvimento e qualidade de vida para 0 povo da Amai", salienta
o presidente e acrescenta, ainda que a associa~ao fara 0 que for preciso para a
realiza~ao dos projetos.
Entre os assuntos abordados na primeira reuniao, estava 0 setor de habita<;ao, 0
que de acordo com Bruno, os Pianos Municipais da Habita~ao sao pre-requisitos
fundamentais para que se conquiste, do govemo federal, 0 acesso a habita<;§o
popular de interesse social dentro dos programas. "Ja temos tres munidpios da
Amai que tem seus pianos prontos ou em fase de acabamento. Mas ainda temos
11 cidades que necessitam desse plano e hoje (ontem) sera debatido e vamos
viabilizar que todos tenham acesso ao plano", garante Bruno.

Todos pela Amai
Para 0 vice-presidente da Amai e prefeito de Xaxim, Gilson Vicenzi, a primeira
reuniao e os trabalhos seguintes serao de muita conversa, aliado a uniao dos
prefeitos. "Temos certeza de que serao encontros afiados, facil de administrar
porque estamos unidos e todos com (mico objetivo: em prol da Amai", salienta. Ja
o secreta rio de Desenvolvimento Regional, Ademir Gasparini, a participa<;§o na
primeira regiao atende convite do prefeito Bruno e, sempre d~ix,and,Q~ .Secretaria
e 0 govemo do estado a disposic;ao. "Nosso relacionamento com 0 prefeito Bruno,
as prefeituras e os prefeitos da reglao e muito bom e isso e importante porque
fazemos com que os convenios, recursos e a~oes do governo sejam viabilizados da
melhor maneira possivel", garante 0 secret;6.rioe afirma que as portas da
Secreta ria de Desenvolvimento Regional$ljitao abertas para todos os munidpios da
Amai.
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27 e 28/02/2010

Urn SO objetivo

a presidente da Amai, Bruno BOIioluzzi (PSDB). realizou na
ultima quinta-feir (25), a primeira reuniao com os prefeitos. Con~ versei com alguns que afirmaram que nunca tinham participado
~~de uma reuniao com tantas informayoes e debates. BoliolUzzi .
~ colocou uma nova dina mica na associa9ao e tem como objetivo
;~realizar projetos para todos os municfpios para sejam beneficia~ dos com verbas nas,area de turismo e infra-estrutura, jUl]to ao
~ governo federal e estadual. Novos profissionais foram contratal\ dos s6 para realizar projetos e dar uma maior assistencia aos
~ municipios nestas areas. a mais importante de ttido e que os
~ municipios estao unidos em prol de um s6 objetivo: desenvolver
~!e valmizar a regiao q~Amai. Pontos para os prefeitos, com cer:5; teza unidos serao mais fortes.
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