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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do A Ito Irani
Veteulo: Folha do Alto Irani - Xanxere
OBS: Coluna

Rogerio

1/6/2010

C61vero

*Mwto elegE11tesasprimeirasdamas dos mUfllcfpios da Amai
Expressiva <'l IOtona revista que a
AssociafffodosMWJicfpios publicou.NumaassembJeia, KadaBortoJuzzi prime.i.ra-dama de Xanx~ aspresenteou com lindoartesanato teito com palha de milho.

*Xanxere e outros munidpios daAmai estao sendo observados pelo.
Centro de Estudos de Ciencias Economicas da Universidade de Barcelona. Hi interesse desta institui¢D internacional em ampliar suas
ac;6es, 0 que ji foi confirnlado em uma reuniao na capital do Estado
com a presenc;a d? prefe.it? Brun.o 130rt:~l.uzzi,p.!·~?idel2.teda J\mai:
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional- Xanxere
2/6/2010

Viaturas para delegacias de Xanxere,
Ponte Serrada, Vargeao e Ipua~u
Os carros sao novos e seminovos e VaGatender uma necessidade da Policia Civil.
presidente da Amai, Bruno
legado geral nos contemplaram com duas viaturas zero Bortoluzzi, discursou em
nome de todos e agradeceu
quil6metro para Xanxere,
e as demais seminovas, em pelo empenho e dedicac;ao dos policiais civil na
boas condic;6es para toda
luta contra a
regiao", lembra 0 delegado, . incansavel
criminalidade.
Estiveram
ressaltando a i·mportancia
na delegacia 0 secretario de
dos velculos.
Desenvolvimento Regional,
Participaram da entrega
Luiz Pinheiro, 0 presidente
o prefeito de Ponte Serrada, Antoninho Rossi, de da Camara de Vereadores
Gelson Saibo, delegados,
Vargeao Amarildo Paglia
agentes de policia e funcioe de Ipuac;u Denilso Casal.
o prefeito de Xanxere e narios da delegacia.

Sete viaturas foram entregues na tarde de
ontem, na delegacia regional

Leticia Faria
Xanxere - Tres viaturas
estao caracterizadas
com
adesivo da Policia Civil, e
as outras quatro descaracterizadas, para fazer trabalhos
de investigac;ao. 0 Fiesta,
Logan e Corsa ficam em
Xanxere; 0 Scenic e Santana,
para Ponte Serrada; 0 Palio,
para Vargeao; e 0 Gol, para
Ipuac;u. A entrega aconteceu
na tarde de ontem, na delegacia regional de policia.

o delegado regional de
policia, Vinic ius Buratto
Iunes, comenta que, ao assumir a delegacia de Xanxere,
"urn dos nossos objetivos
era pleitear mais viaturas
para a regiao, onde inclusive 0 prefeito Bruno tambem
solicitava e 0 secretario Dro
Mauricio, na epoca, havia
prometido duas viaturas
para Xanxere e agora nosso
novo secretario geral e 0 de-

Autoridades manifestaram a importancia de
novas carras para 0 trabalho da Policia Civil
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AMAI - Associa~Qo dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Fecam
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Noticias
AMAI realiza sessao itinerante em Marema
09/06/2010 - 15:45:00
A Associacao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI) vai realizar no municipio de Marema a la
AssemblE!iaItinerante de Prefeitos de 2010. 0 evento sera no Centro de Multiplo Uso e esta
marcada para as 17 horas, no dia 10 de junho. A sessao fol um pedido do Prefeito de Marema,
Jose Antonio Marchetti em vlrtude da programacao de anlversario do municipio que completa 22
anos esta semana.
Na pauta do dia esta 0 lancamento do curso de Pos-Graduacao em Gestao Social de Pollticas
Publicas promovido pela AMAI em parceria com a Unoesc e a Escola de Gestao Publica Municipal
(EGEM).
Este e 0 segundo curso de pos-graduacao ofertado pela Associacao, no ana passado foi oferecido 0
curso pos-graduacao em Gestao Publica que teve sucesso e se estende ate setembro deste ano. A
idela de oferecer mais um curso de pos-graduacao visa tambem atender a missao da AMAI
enquanto promotora de conhecimento e a busca de qualificaCao para a excelencia da gestao
publica municipal.
Ainda a divulgacao do curso para Conselheiros de Habitacao (realizat;ao AMAI e Caixa) que
acontece nos dias 29 e 30 de junho. Outro assunto sao as orientacoes para elaboracao dos Pianos
Locals de Habitacao e Interesse Social (PLHIS) que devem ser desenvolvidos pelos munidpios ate
dezembro de 2010.
Para 0 Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi, as sessoes itinerantes
sao uma oportunidade de visitar os munlcipios e conhecer mais de perto a realidade de cada um.
ASCOM/AMAI

(Fernanda

Bertotto)

- 2010
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AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
10/6/2010
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AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: To no evento - Concordia
10/6/2010
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AMAI realiza sessao itinerante em Marema
f····-···------·---·---···--···

!
1
:

.:

.;.:.

fIJIaw
!
j
!

.

9:S' ;~f-(o

A·, I/\.+

A Assocla~o dos Municlpios do Ano Irani (AMAI) val realizar no
municipio de Marema a 1" Assembleia Itinerante de Prefenos de 2010.
o evento sera no Centro de Muniplo Uso e esta rnarcade para as 17
horas de hoje. A sessao foi um pedido do Prefe~o de Marerna. J~
Antonio Marchetti em virtude da prograrna\;8o de aniversario do
municipio que completa 22 anos esta semana.
Na pauta do dia esta 0 langamento do curso de P6s-Gradua\;8o em
Gestao Social de Politicas Publicas promovido pela AMAI em parceria
com a Unoese e a Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM).

Este a 0 segundo curso de p6s-graduagao ofertado pela Associagao.
no ano passado foi oferecido 0 curso p6s-graduagao em Gestao
Publica que teve sucesso e se estende ata setembro desle ano. A ideis
de oferecer rnais um curse de p6s-graduagao visa tambem atender a
missao da AMAI enquanto promotora de conhecimento e a busca de qualifica~o para a excelencia da gestao publica
municipal.
Alilll«''l.lAA

Ainda a divulga~o do curso para Conselheiros de Habita\;8o (realizagao AMAI e Caixa) que acontece nos dias 29 e
30 de junho. Outro assunto sao as orientag6es para elaboragao dos Pianos locais de Habnagao e Interesse Social
(PlHIS) que devem ser desenvolvidos pelos municlpios ate dezembro de 2010.
Para 0 Prefeno de Xanxere e Presidente da AMAI. Bruno Linhares Bortoluzzi. as sessiies ninerantes sao uma
oportunidade de visnar os municipios e conhecer rnais de perto a realidade de cada um.
Fonte: Fernanda Bertotto/Assessora de Imprensa

- 2010

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo:Princesa/l0lfM - Xanxere
10/6/2010

AMAI realiza
Fernanda

sessao

itinerante em Marema

Bel1otto

Xanxer~ - A Associayao dos Municlpios do Allo Irani
(AMAI) vai realizar no municipio de Marema a 1"
Assembh~ia Ilinerante de Prefeitos de 201 O.

a evento

sera

no Cenlro de Mulliplo Uso e esta marcada para as 17
horas de hoje. A sessao foi um pedido do Prefello de
Marema, Jose Antonio Marchetti em vil1ude da
programayao de aniversano do municipio que com piela
22 anos esta semana.
Na paula do dia esla 0 lan99mento do curso de P6sGradual(llo em Gestao Social de PoUncas Publicas
promovido pala AMAI em parcerla com a Unoesc e a
Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM).
Este e 0 segundo curso de p6s-gradual(30 ofertado pala
Associa¢o,

no ana passado foi oferecido 0 curso p6s-

gradual(3o em Gestae Publica que teve suoesso e se
estende ate setembro deste ano. A idela de oferecer mals
um curso de p6s-gradua<;ao visa lambem atender a missllo da AMAI enquanto promotora de conheclmenfo e
a busca de qualificayao para a excel~ncia da gestao publica municipal.
Alnda a divulgayao do curso para Conselheiros de Habilal(3o (realiza¢o
dias 29 e 30 de junho. Outro assunto sao as onenta90es para elabora¢o

AMAI e Gaixa) que aconteoe nos
dos Pianos Locais de Habitayao e

Interesse Social (PLHIS) que devem ser desenvolvidos palos municlpios ate dezembro de 2010.
Para 0 Prefeito de Xanxere e Presidenle da AMAI, Bruno Linhares Bortoluzzi, as sessOes ltinerantes sao uma
oportunidade de visitar os municlpios e conheoer mais de perto a realidade de cada um.
Fernanda Bartotto
Assessora de Imprensa
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AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
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10/6/2010

Amai -realiza reuniao dos
prefeitos em Marema
Xanxere-AAssoci~dos
Municipios doAlto Irani (Amai)
vairealizarno municipio deMarema ala Assembleia Itinerante
de Prefeitos de 2010.0 evento
sera no Centro de MUltiplo Usa
e esta marcaQa para as 17 horas
de hoje. A sessao foi urn pedido
do prefeito de Marema, Jose
Antonio Marchetti, em virtude
da programas;ao de aniversano
do municipio que completa 22
anos esta semana.
Na pauta do dia esta 0 lanc;amento do curso de Pos-Graduar;:ao em Gestao'Social de
Politicas PUblicas promovido
pela Amai, em parceria com a
Unoesc e a Escola de Gestao
PUblica Municipal (Egem).
Este e 0 segundo curso de
pos-graduar;:ao ofertado pela
Associar;:ao; no ano passado.
foi oferecido 0 curso de posgraduas;ao em Gestao PUblica
que teve sucesso e se estende ate
setembro deste ano. A ideia de

,

1;'-
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Prefeito Jose Marchetti solicitou a Assembleia que
integra a programa~ao de aniversario do municipio

oferecer mais urn curso de p6sgraduas;ao visa tambem atender
a rnissao da Amai enquanto
promotora de conhecimento e
a busca de qualificas:ao para a
excelencia da gestao publica
municipal.
Ainda hi divulgar;:ao, do
curso para Conselheiros de
Habitar;:ao (realizar;:ao Amai e
Caixa Econ6rnica) que .acontece nos dias 29 e 30 de junho.
Outro assunto sao as orien-

tar;:6es para elaborar;:ao dos
PIanos Locais de Habitar;:ao
e Interesse Social (Plhis) que
devem ser desenvolvidos pelos municipios ate dezembro
de 2010.
Para 0 prefeito de Xanxere
e presidente da Amai, Bruno
Linhares Bortoluzzi, as sess6es
itinerantes sao urna oportunidade de visitar os municipios
e conhecer mais de perto a
realidade de cada urn.
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AMAI - Associa{;oo dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere
11/6/2010

Marema sedia
Assembleia da Amai
Marema - A Associa<;:ao
dos Municipios do Alto Irani (Amai) realizou, na tarde
de ontem, a la Assembleia
Itinerante de Prefeitos. 0
municipio de Marema sediou 0 encontro no Centro
de Multiplo Uso, integrando assim a programa<;:ao de
aniversario dos 22 anos do
municipio.
Durante 0 encontro foi
lan<;:ado 0 curso de P6s-

Gradua<;:ao em Gestao Social de Politicas Publicas
promovido pela Amai, em
parceria com a Unoesc e a
Escola de Gestao Publica
Municipal (Egem), alem
da divulga<;:ao do curso
para Conselheiros de Habita<;:ao (realiza<;:ao Amai
e Caixa Economica) que
acontece nos dias 29 e
30 de junho, entre outros
assuntos.
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Reuniao aconteceu no Centro de Multiplo Uso
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AMAI - Associa~ao dos Munidpios do AIto Irani
Vefculo: Prtncesa/l01FM- Xanxere
14/6/2010

Zanete Marchetti recepciona Primeiras-damas
Femanda Bertotto

Marema - A Primeira-Dama

de Marema, Zanete

Marchetti, recebeu em um encontro na Oltima quintada AMAI. 0 evento

feira dia 10, as Primeiras-damas
aconteceu

paralelo a Assembleia

de Prefeitos.

Inicialmente

Zanete levou as Primeiras-damas

conhecerem

a cidade, em seguida foram

apresentados

projetos desenvolvidos

para

no municipio

de Marema atrav~s da Assish'!ncia Social e da
Educaetao.
Ap6s a reuniao foi oferecido um jantar tlpico italiano para os Prefeitos e as Primeiras-damas.
presenteou os casais com uma garrafa da famosa e tradicional

Zanete

cachac;;a artesanal de Marema, um chap~u de

palha tranc;;ada e caixa de eMs.
Zanete comenta que foi uma grande emoetao receber essa visita das Primeiras-damas.

"Aqui nao se

encontram somente esposas de Prefeitos, mas um grupo de mulheres que prezam pela amizade',

Fernanda Bertotto
AscomAMAI

finaliza ela.
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Municipios do Alto Irani
Veiculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
12,13 e 14/6/2010

Regiao do Alto Irani e tema
de exposic;ao em Xanxere
IunesFerraz
Xanxere - A cultura, tradi¢o e as paisagens
dos 14municipios cIaRegiao doAlto Irani serviram
de insp~
para 0 artista plastico, Joao Alberto
Lemos Monso. Sao 25 telas que estarao expostas
de 21 de junho a 05 de julho, na Biblioteca PUblica
Municipal Caldas JUnior, na exposi¢o individual
Alto Irani. A inten¢o, segundo 0 artista, e trazer
as quest6es culturais e ambientais cIa regiao. "Eu
retrato bastante as araucirias, a mlisicaregional, 0
desbravador do oeste e as peculiaridades cIaregiao".
Todas as exposi<;6essao patrocinadas pelo artista,
que faz este investimento em prol cIacultura e cIa
arte. Para os que visitarem a exposi¢o Alto,Irani,
Monsopretendesortearumadesuasobras.
"Emais
uma forma de contribuir e difundir a arte a comunidade", salienta
Monso egalicho,masha16 anos reside emXanxere. Apesar de estar envolvido com artes plasticas
desde 1976, ele nao para de aprender. Constantemente participa de cursos de artes, especialmente
relacionados com a teenica acrilico sobre telas. Foi
nos Ultimos tres anos que comeg:>ua catalogar suas
telas,hoje, aproximadamente 130. Suas especialicIades sao pinturas acrilico sobre tela e 61eosobre tela.
Em cada tela que pinta ele expressa uma mensagem, algumas relacionadas a preserva¢o do meio

o Artista

Plastico Joao Alberto Lemos
Afonso

tela quefm;o .tem :
" Cada
yma mensagem, um
, sign'ificado especial"

Ex po sir':1

"..

a0
,

I
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iv i d u a I

4JI&l'
Local: Biblioteca Publica
Municipal "Caldas Junior"

ambiente e ao mundo natural em que vivemos.
"Cadatelaque~tem
umamensagem, umsignificado especial': destaea.
Monso e integrante cIaACAP - Associ~
Catarinense de Artistas Plasticos, e viaja par
tod~ 0 Brasil difundindo sua arte. '~
de
tudo isso, a arte e minha atividade secundaria.
Estudo e pinto telas nos meus horanos de f~~
pais sou coordenadorteenico cIaEletrobras/Eletrosul': Esta e a terceira vez que ele faz exposi<;6esindividuaisemXanxere.Aprimeirafoiem
2009, com 0 tema '1\brindo Caminhos': Neste
ano, em fevereiro e marc;o,Monso expOs "0 sol
cIaAmerica do Sul".
Monso tern nestemes uma tela na exposi¢o
Panomara Brasil, em Petropalis - RJ etambem
no grande Leilao de Arte Beneficente ACAP/
SERTE, em F1orian6palis.A aberturaoficial cIa
exposi¢o Alto Irani, em Xanxere, acontece no
dia21 dejunho, as 19h30.
Ex"
- d0 a rt'ISt a p I'as t"ICO.J Afonso,
pOSIC;(aO
retrata a regiao do Alto Irani

J. A f 0 n so ~~~t~~t:~:'~6J~~'
Ramo"

145

Data: de 21 de Junho
05 de Julho de 2010.

a

Vernlssage: dia 21 de
Junllo as 19:30I1s.
Contatos: 49.8426,6516

jilfonsoqjlgmilil,<om.bi'
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Marema recebeprimeirasdamas da Amai
Marema - A primeira-·
dama do municipio, Zanete
Marchetti, recebeu em urn encontro na Ultima quinta- feira,
dia 10, as prirneiras-damas da
Amai. 0 evento aconteceu
paralelo aAssembleia de Prefeitos. Inicialmente, Zanete
levou as primeiras-damas
para conhecerem a cidade, em
seguida, foram apresentados
projetos desenvolvidos no
municipio atraves da Assistencia Social e da Educac;:ao.

Ap6s a reuniao, foi oferecido urn jantar tipico italiano
para os prefeitos e as prirneiras-damas. Zanete presenteou
os casais com urna garrafa da
famosa e tradicional cachac;:a
artesanal de Marema, urn
chapeu de palha tranc;:ada e
caixa de eMs.
"Aqui nao se encontram
somente esposas de prefeitos,
mas urn grupo de mulheres
que prezam pela arnizade",
finaliza ela.

de Contas

- 2010
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do AIto Irani
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
15/6/2010

Zanete Marchetti

.

r~cepclona

primeiras-damas dos
municlpios Amai
Marema - A primeira-dama
de Marema, Zanete Marchetti,
recebeu em urn encontro na
Ultima quinta-feira, dia 10, as
primeiras-damas da Amai. 0
evento aconteceu paralelo a,
Assembleia de Prefeitos. .
Inicialmente Zanete levou as
primeiras-damas paraconhecerem a cidade, em seguida foram
apresentados projetos desenvolvidos no municipio de Marema
atraves da Assistencia Social e
daEduea¢o.
Apos a reuniao foi oferecido
urn jantar tipico italiano para
os prefeitos e primeiras-damas.
Zanete presenteou os casaiscom
urna garrafa da famosa e tradicional cacha~ artesanal de
Marema, urn chapeu de palha
tran~da e caixa de eMs.
Zanete comenta que foi uma
grande emO\;aOreceber uma
visita tao ilustre. ''Aqui nao se
encontram somente esposas
de prefeitos, mas urn grupo
de mulheres que prezam pela
amizade", finaliza a primeiradama recepcionista.

- 2010

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
17/6/2010

AMAI
eCaixa
promovem
curso
•
gratuito
,~rs.
CcmselheirDI de
H bit io

AAssoci~
dos Municipios
do Alto Irani (Amai), em parceria
com a Caixa Economica Federal, promove nos dias 29 e 30
de junho 0 curso de Capacitac;aopara Conselheiros de Habit3¢0. a evento sera na sede da
Amai e nao tern taxa de inscric;ao para os participantes.
a objetivo e instrumentalizar
os conselheiras municipais de
habitac;ao para 0 efetivo controle
social, no que se refere politica de habit3¢o, que hoje esta
em desenvolvimento em todos
os municipios da Amai.
Na regiao daAmai sao mais
de 100 conselheiros. Em virtude
disso os municipios foram divididos em dois dias:
-}Qdia(29/6): Abelardo Luz,
Born Jesus, Entre Rios, Faxinal
dos Guedes, Ipua<;:u, Lajeado
Grande, Marema, aura Verde
e Passos Maia.
- 2Q dia (30/6): Ponte Serrada, Sao Domingos, Vargeao,
Xanxere e Xaxim.
Mais informa<;:oes podem
ser obtidas no (49) 3433-0040.
As inscri<;:oes ja estao abertas
e podem ser feitas no website
da Associa<;:ao: www.amaisc.
org.br

a

Oquefazo
Conselho Municipal

deHabi~?
Afunc;ao do Canselho Municipal de Habit3¢o e fixar criterios, definir diretrizes e estrategias para a implement3¢o
da
PoliticaMunicipal de Habi~
de Interesse Social e do Plano
Local de Habita~o e Interesse
Social (PLHIS).
Tambem cabe ao Conselho
deliberar, acompanhar
e fiscalizar as ~oes do govemo e a
apli~o
de recursos do Fundo
MunicipaldeHabi~
(FMH),
bern como controlar sua aplica~o e execuc;ao.
.
Alem disso, 0 Conselho MUIllcipal de Habi~
deve aprovar
os PIanos de Urbanizac;ao Especial, acompanhando aexecuc;ao.
Ainda decide a divulga~o das
formas e criterios de acesso ao
PLHIS, bern como as ~oes a
, serem realizadas.
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.AMAI e Caixa promovem curso gratutto

,-

Fernanda 8f1rtolto

Xanxer& - A AssOciaVllo

dos Munlcfpios

'com a Caixa EconOmica

Federal promove

curso de Capacitar;;ao para Conselheiros
na sede da J\.MAI
,

. O,objetivo

e

.

nos dias 29" e ;30 de junl10 0 ,
de Hil1:iitar;;ao . .o evento vai ser

nao tem, taxa de inscriVllo para os participantes'.

~ instrumentalizar

os conselheiros

para 0' efetivo contrOle socialno'Que
que hoje ~

do Altp Irani (AMAI) em parceria

em desej;.,;olvim~,nto

/!lunicipais'

em todds .os municipios

Na regiao da AMAl sao mais de 100 conselheir9s,
muniblpios

- 2° diai3oro):

"

Ponte serrada,

~

,Mals informa90es

faz 0 Conselho

Municipal de HabitaVllo

deliberar,

de Ha/lita9ao

AI~m disso, 0 Conselho

.

definir diretriZes e estra~ias

para a

de Interesse SOcial e do Plano Locai de HabitaVllo

e

acompanhar

e lisi:alizar

as a90es do gOVerno e a aplicavao

de recursos

(FMH), bern como controlar sua aplicaVllo e execuVllo:'

Municipal de HabitaVllo'deve

aprovar ,os Pianos de Uibanizagao

Especial,

a execur;;a~. Ainda decide a divulgar;;aO das formas e 9!it~rios de aoeSso eo PLHIS, bern como

as a90es a serem realizadas.

Fernanda

.'.

.

Tamb~m caPe ao Conselh9

Assessora

e Xaxim.

As inscri9O!!s ja ~stao abertas e podem ser re'itas no .

~ fixar critMos,

da Polltica Municipal de. HabitaVllo

do Fundo Mynicipal

Xanxer&

www:amaisc.org.lir

Interesse Social (PLHIS),

'acompanhando

Vargeao,

Fax1nal dos

Marema, Ouro Verde e Passos Maia.

Municipal de Habitar;;a~?

A funVllo do Conselho
implementaVllo

..'"

Bom Jesus, Entre,Rios,

Ipuar;;u, Lageado Grande,

poqern ser obtidas 00"(49) 34330040.

website da AssociaVllo:

o que

Silo Domingos,
.

da AMAL

Em virtude disso os

foram dividjdo~ em-dois dias:

- 1° dia (29/6): Abelardo.L,uz,
, Guedes,

de habitaVllq

se refere:i1. pOUtica de habitaVllo;

sertolto
de Imprensa

- 2010

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere
18/6/2010

Amai realiza curso de

capacita~aopara
Consell1eiros ae Habita~ao
Xanxere - A Associa<;ao
dos Municipios do Alto Imni
(Amai), em parceria com a
Caixa Econ6mica Fedem~promove, nos dias 29 e 30 dejunho,
o curso de Capacitayao para
ConseIheiros de Habitayao. 0
evento vai ser na sede da Amai
e nao tern taxa de inscriyaopam
os participantes.
Oobjetivoeinstnnnentali:mr
os conseIheiros municipais de
habitayfiopam 0 efetivocontrole
socialno que se refere a politica
de habitayao, que hoje esta em
desenvolvimento em tOOosos
municfpiosdaAmai.
Na regiao, sao mais de 100
conseIheiros.Em viJ.tudedisso,
os municipios foram divididos
em dois dj.as: 10 clia (29/06):
Abela.rdoLuz,BomJesus,Entre
Rios, Faxinal dos Guedes, Ipua~ Lageado Grande,Ma.rema,
Ouro Verde e Passos Maia No
20 dia(30/6):Ponte Senada, Sao
Domingos, Vargeao,Xanxere e
Xaxim.

As inscri<;Oes
ja esmoabertas
e podem ser feitasno website da
Associayao:www.amaisc.org.br
0 que fuz 0 Conselho Municipal de Habitayao?
A fi.myaodo Conselho Municipal de Habita<;ao e fixa.r
criterios,defini.rdiretrizese estrategias para a implementayao da
PoliticaMunicipaldeHabitayao
de Interesse Social e do Plano
Local de Habitayao e Interesse
Social (Plhis).
Tambem cabe ao Conse!ho
dehberar, acomparihar e fiscali:mr as a<;5esdo govemo e a
aplicayaode reCI.1ISOS
do Flmdo
MlmicipaldeHabitayao(FMH),
bem como controlarsua aplicayao e execuyao.
Alem disso, 0 Conselho
Municipal de Habitayao deve
aprova.r os PIanos de UIbanizayao Especi~ acompanhando
a execucao. Ainda decide a
clivu1ga~odasfomlas e crit6ios
de acessoaoPlhis,hem como as
a90esa serem realizadas.

de Contas

- 2010

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

18/6/2010

.AMAI e Caixa promovem cursograt.uito
para Conselheiros de Habitaeao'
,

Fernando Bertotto - Amai

de habita«ao, que hoje
esta em desenvolvimento
em todos os municipios
daAMAI.
,

A Associa9ao dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) em parceria com
a Caixa Economica Federal pro move nos dias 29
e 30, de junho 0 curs6 de
Capacita«ao para Conselheiros de Habita«ao. 0
evento vai ser na sede da
AMAI e nao tern taxa de
inscri9ao para os participantes.
o objetivo e instrumentalizar os conselheiros municipais de habita«ao para
o efetivo controle social
no que se refere a politica

'

cipios foram divididos em
dois dias:
- 10 dia (29/6): Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre
Rios, Faxinal dos Guedes,
Ipua«u, Lageado Grande;
Marema, Ouro Verde e
Passos Maia.
- 20 dia (30/6): Ponte
Serrada, Sao Domingos,
Vargeao, Xanxere e XaXIm.

Na regiao da AMAI sao
mais de 100 conselheiros.
Em virtude disso os muni-

o que laz 0 Conselho Municipal
A fun9ao do Conselho Municipal de
Habita«a.o e fixar criterios, definir dire,trizes e estrategias para a implementa«ao
da Politica Municipal de Habita9ao de
Interesse Social e do Plano Local de
Habita«ao e Interesse Social (PLHIS).
Tambem cabe ao Conselho deliberar,
acompanhar· e fiscalizar as a«oes do
governo e a aplica«a.o de recursos do

Mais informa90es podem ser obtidas no (49)
3433 0040.,As inscri90es
ja estao abertas e podem
ser feitas no website da
Associa«ao: www.amaisc.
org.br

de Habitac;ao?

Fundo Municipal de Habita9ao (FMH),
bern como controlar sua aplica9ao e
execu«ao.
Alem disso, 0 Conselho Municipal de
Habita«ao deve aprovar os PIanos de
Urbaniza«ao Especial, acompanhando a
execu9ao ..Ainda decide a divulga9ao das
formas e criteriosde acesso ao PLHIS,
bern como as a«oes a serem realizadas.

Relat6rio

de atividades

e Prestayao

de Contas

CLIPAGEM
AMAI - Associa(;aodos Munidpios do Alto Irani
Veiculo:Tudo Sabre Xanxere
21/6/2010

Seg, 21/06110 as 15:44

Amai de Xanxere promove mais um curso de p6s

-gradua~io
A Associag8o dos Municlpios do Alto Irani (AMAI) esta promovendo 0 curso de p6sgraduagao em Gestao Social de Polfticas publicas. A promogao e em parceria com
a Unoesc Xanxere e a Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM). As inscrigoes
estao abertas ate

0

dia seis de julho, e podem ser realizadas na Amai.

A ideia de oferecer mais um curso na area de gestao publica visa atender a missao
da Amai enquanto promotora de conhecimento e a busca de qualificagao para a
excelencia da gestao publica municipal.
Estao sendo disponibilizadas 40 vagas e a matricula deve ser feita entre os dias 8
e 9 de julho, na Secretaria Academica da Unoesc Xanxere.As aulas serao
ministradas no audit6rio da associagao nas sextas-feiras nos periodos vespertino e
noturno, e aos sabados, no periodo matutino. Os encontros sao quinzenais.

Por: Larissa Damian

- ~u~u
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- 2010

CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
22/6/2010

AMAI promove mais urn curso de .p6sgradua~aona area da gestao publica
Xanxere - A Associac;ao
dos Municipios do Alto Irani
(Amai) esta promovendo
o curso de pos-graduac;ao
em Gestao Social de Politicas Publicas, a aula magna
estamarcaPa para 0 dia 16 de
julho. A promoc;ao e em parceria com a UnoescXanxere
e a Escola de Gestao PUblica
Municipal (Egem). As inscric;6es estao abertas ate 0
dia 6 de julho, e podem ser /
realizadas pelo website da
Amai: www.amaisc.org.br.
Este e 0 segundo curso
de p6s-graduac;ao ofertado
pelaAssociac;ao. No ano passado foi oferecido 0 curso
p6s-graduac;ao em Gestao
Publica, que teve sucesso

e se estende ate setembro
deste ano. A ideia de oferecer mais urn curso nesta
area, visa tambem atender
a missao daAmai enquanto
promotorade conhecimento
e, a busca de qualificac;ao
para a excel en cia da gestao
publica municipal.
o objetivo desta p6s-graduac;ao em Gestao Social de
Politicas Publicas e promover 0 aprofundamento
teorico e tecnico de profissionais, possibilitando 0 estudo
de estrategias de operacionalizac;ao frente a questao
social. 0 curso visa ainda
contribuir com 0 processo
de desenvolvimento regional. 0 publico-alvo sao pro-

fissionais do Servic;o Social,
mas nadaimpede que outros
recnicos que trabalham com
agestao publica participem
do curso.
Estao sendo disponibilizadas 40 vagas. A matncula deve ser feita entre
os dias 8 e 9 de julho de
2010, na Secretaria Academica da Unoesc Campus
de Xanxere, no horano das
8hs as llh30min, das 14hs
as 17h30min e das 19hs as
22hs. As aulas serao ministradas no audit6rio daAmai
nas sextas-feiras nos penodos vesRertino e noturno,
e aos sabados, no penodo
matutino. Os encontros sao
quinzenais.

Relat6rio

de atividades

e Prestagao

de Contas

CLIPAGEM

AMAI -

Associa~Qo

dos Munidpios do Alto Irani
22/6/2010

Velculo: 0 Diorio - Xanxere

Curso para

Conselheiros
A Associa«ao dos Municipios
do Alto Irani
(AMAI) em parceria com
a Caixa Econ6mica Federal promove nos dias 29 e
30 de junho 0 curso de C~pacitagao para Conselhelros de Habitagao. 0 evento vai ser na sede daAmai
e nao tem taxa de inscri«ao par:a os participantes.
objetivo instrumentalizar os conselheiros
municipais de habitac;ao
para 0 efetivo control~
social no que 5e refere a
poljtica de habitac;ao, qu~
hoje esta em desenyolv!mento em todos os muntdpios da Amai.
._
. Na regiao daAmal sao
mais de 100 conselheiros.
f.m virtude disso os municipjos foram divididos em
dais dia~: ' .
_1° dia (29): Abelardo
Luz, Bom Jesus~ Entre
Rios, Faxinal dos Guedes,
Ipua«u, Lageado Grande,
Marema, Ouro Verde e
PassoS Maia.
_ 2° dia (30): Ponte
Serrada, Sao Domingos,
Vargeao, Xanxere e Xa-

a

e

xim.
Mais informac;oes podem ser obtidas no (49)
34330040. As inscri<;6es
ja estao abertas e pod~m
ser feitas nO website
www.amaisc.org.br
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CLIPAGEM
AMAI - Associac;aodos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Folha Regional - Xanxere

22/6/2010

Amai promove curso em Gestio
Social de Politicas Publicas

Xanxere - A Associayao
dos Municipios dO'Alto Irani
(Amai) esta promovendo 0
curso de p6s-graduayao em
Gestao Social de Politicas
Publicas, a aula magna esta
marc ada para 0 dia 16 de
ju1ho. A promoyao e em parceria com a Unoesc Xanxere
e a Escola de Gestao Publica
Municipal (Egem). As inscriyoes estao abertas ate 0
dia seis de julho, e podem
ser realizadas no website da
Amai: www.amaisc.org.br.
Este e 0 segundo curso
de p6s-graduayao ofertado
pela Associayao, no ana
passado foi oferecido 0 curso
p6s-graduayao em Gestao
Publica que teve s.ucesso e
se estende ate setembro deste
ano. A ideia de oferecer mais
urn curso nesta area visa
tambem atender a missao da
Amai enquanto promotora
de conhecimento e a busca
de qualificayao para a excelencia da gestao publica
municipal.
o objetivo desta p6s-

graduayao em Gestao Social de Politicas Publicas
e promover 0 aprofundamento te6rico e tecnico de
profissionais, possibilitando .
o estudo de estrategias de
operacionalizayao £rente a
questao social. 0 curso visa
ainda contribuir com 0 processo de desenvolvimento·
regional. 0 publico-alvo
sao profissionais do Serviyo
Social, mas nada impede que
outros tecnicos que trabalham com a gestao publica
participem do curso.
Estao sendo disponibilizadas 40 vagas. A matricula
deve ser feita entre os dias
08 e 09 de julho, na Secretaria Academica da Unoesc
Campus de Xanxere, no
horario das 8h as 11h30rnin,
das l4h as 17h30min e das
19h as 22h. As aulas serao
rninistradas no audit6rio da
Amai, nas sextas-feiras, nos
periodos vespertino e noturno, e aos sabados, no periodo
matutino. Os encontros sao
q.uinzenais.
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e Presta9ao

CLIPASEM

AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Jornal do Povo - Sao Domingos

25/6/2010
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de Contas
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e Presta9ao

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

25/6/2010

Presidente da Arnai
Tem chamado a atengao em
todos as atos do governo dO Estado na regiao, a presenga marcante do presidente da Amai,.prefeitoBruno Bortoluzzi (PSDB)
que tem acompanhado de perto
as pleitos solicitadcis pelos col.egas prefeitos e, muitas vezes, tem
sid a um defensor ferrenho junto
ao governador Leonel Pavan
(PSDB) para que as prefeituras
sejam atendidas. Sem duvidas,
hoje Bortoluzzi goza da total
amizade e confiarwa de Pavan,
isto conta, e muito, na hora de reivindicar.

de Contas

- 2010
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de Contas

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

29/6/2010

Amai reLine conselheiros de
habita~ao para curso
Leticia Faria
Xanxere - A Associa<;ao dos Municipios da
Amai, juntamente com a
Caixa Economica Federal
e Egem, promovem hoje
e amanha, a partir das
8h30min, 0 Curso para
Conselheiros de Habita<;ao.a objetivo e mstrumentalizar os conseLheiros
municipais de habita<;ao
para 0 efetivo controle
social no que se ref ere a
politica de habita<;ao, que
esta em desenvolvirnento
em todos os municipios.
Em toda a regiao da
Amai, sao mais de 100
conselheiros, composto
por pessoas que atuam no
administrativo municipaL
e comunidade em geraL.
Este e 0 primeiro curso
que a Caixa promove em

Santa Catarina e a regiao da trizes e estrategias para a
Amai foi escolhida como
implementa<;aodaPolitica
polo para sediar 0 evento.
Municipal de Habita<;ao
Hoje, participam represende Interesse Social e do
tantes dos municipios de _ Plano Local de RabitaAbelardo Luz, Born Jesus,
<;ao e Inter.esse Social
Entre Rios, Faxinal dos Gue- (Plhis). Tambem cabe
des, Ipua<;u,Lajeado Grande,
ao Conselho deliberar,
Marema e ·Passos Maia. Na acompanhar e fiscalizar
quarta-feira, dia 30, auro
as a<;oes do govemo e a
Verde, Ponte Serrada, Sao aplica<;ao de recursos do
Domingos, Vargeao, Xanxere Fundo Municipal de Rabie Xaxm1.
ta<;ao (FMH), bern como
a curso contara com a controlar sua aplica<;ao e
presen<;ade tres palestrantes:
execu<;ao. Alem disso, 0
Janice Merigo, Sandro Mar- Conselho Municipal de
celo Chavier e KMia Regina
Habita<;ao deve aprovar
R. Schappo.
os PIanos de Urbaniza<;ao
Especial, acompanhando
Conselho Municipal
a execu<;ao. Ainda decide
de Habita~ao
a divulga<;ao das formas
A fun<;ao do Conselho
e criterios de acesso ad
MunicipaL de Habita<;ao e Plhis, bern como as a<;oes
fixar criterios, detinir dire- a serem realizadas.
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CUPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: 0 Diorio - Xanxere
29/6/2010
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
29/6/2010
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere
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CLIPAGEM
AMAI - Associa~ao dos Munidpios do Alto Irani
Velculo: Tudo Sobre Xanxere
30/6/2010

Qua, 30/06/10

as 08:16

Conselheiros Municipais de Habita~ao recebem
capacita~ao da Caixa
Todos os municfpios

da Arnai participam

do evento, que tem duray80 de dois dias,
encerrando

na tarde desta quarta-feira,

dia 30 de junho. A Caixa Economica
em Xanxere, 0

Federal promove,

primeiro curso para conselheiros

de

habitae;ao.
De acordo com 0 analista de
Desenvolvimento

Urbano da Caixa, Jorge Luis Hermes Junior, a oficina tem

parceira com a Cohab e movimentos
habitag80 tem se estruturado

socia is, ja que as politi cas publicas de

de maneira intensa, onde 0 governo federal estabiliza

um aporte de recursos importantes.

- E precise

que os municlpios

estruturem

suas politicas, favam seus pianos e

ten ham seus fundos de habitagao e fayam seus conselhos
estado, temos um indice de 80% dos municipios

funcionarem.

Em todo

que ja criaram seus conselhos,

mas precisam de orientagOes sobre 0 seu papel em que irao atuar - explica 0
analista.

o curso

tem 0 foco voltado a capacitae;ao dos representantes

a proposta e tambem capacitar 0 morador, 0 Iider comunitario
atuae;ao do Conselho

da sociedade

civil e,

para que entenda a

Municipal de Habitavao.

Realldade habitacional
Em Xanxere, cerca de tres mil pessoas precisam de moradia. De acordo com 0
prefeito Bruno Bortoluzzi e presidente
grande oportunidade,

da Arnai, 0 curso oferecido

on de se vive um momento

diferenciado

pela Caixa e uma

com 0 foeo no setor

da habitae;ao, em todo 0 pals.
- Alguns municipios
estruturado,
municipios,

da regiao, como Xanxere js tem seu plano de habita980

mas como presidente

da Amai temos 0 compromisso

com todos os

que ainda nao tem os seus pianos prontos. Esse momento,

informavoes,

e de extrema importancia,

conselheiros,

para apresentar

Bruno.

Por: Leticia Faria

onde buscamos

os diagn6sticos

onde temos

a qualificae;ao dos nossos

do setor da habitayao - reforya
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