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Posse do novo presidente da Amai
esta m-arcada para 14 de fevereiro
Larissa Damian

Xaxim - A Associac;:ao
dos Municipios do Alto Irani
(Amai) tern a programac;:ao
para a prime ira reuniao e
tambem a posse do novo
presidente para dia 14 de
fevereiro.
Essa data esUI em uma
pre-agenda, ja que nesse
periodo do inicio do ana a
maioria dos prefeitos esta
de feriase 0 maior objetivo
e que nessa reuniao estejam
presentes todos os prefeitos
dos municipios pertencentes
aAssociac;:ao.A primeira reu- .
niao vai acontecer no municipio de Xaxirn, ja que 0 novo
presidente, Gilson Vicenzi, e
o prefeito do municipio.
. A pauta da primeira reuniao de 2011 esta sendo definida, mas te~a ~posse 0fi.cial..

P.i

_~

Durante a primeira reuniao sera empossado 0 novo presidente e apresentado 0 relatorio de atividades de 2010

e a apresentac;:aodo relat6rio final do ano passado para que
de atividades de 2010.0 re- sejaapresentado completo ate
.1~~~~~,n~?foL~pr~~,en.~~?~~ 0 d~~}.~<!<:: ~eze!?bE0:... _
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Coleglado de Educac;;lo da AMAI reallza primelra reunilo de 2011

Na sexta-feira, dia 4, 0 Colegiado de Educac;Ao da AMAI realizou a
primeira reuniAo de 2011.
Na pauta do dia estava a apresentaoAo de um sistema em substituioAo
ao ·Serie Escola" realizada pela empresa Pilares Soluc;Oes
Educacionais de CuritibalParana.

o programa

SMe ate 2010 era disponibilizado pelo Estado, porem, a
partir deste ana a rede municipal de ensino tera que operacionalizar e
ter 0 seu proprio progama.
EducaoAo da AMAI,

0

De acordo com Odymar Bombassaro, Presidente do Colegiado de
objetivo e adquirir um sistema a nivel de AMAI.

Ele salienta que com isso seria possivel promover uma rede de cruzamento de dados, onde os
gestores poderiam trocar varias infonnac;Oes.
Na segunda etapa da reuniAo os gestores estabeleceram a agenda de reuni6es para
encontro ja esta agendado para 0 dia 3 de marc;o.

o proximo

0

ana de 2011.

Odymar comenta ainda que em 2011 0 objetivo do Colegiado e seguir com ac;Oes que promovam a
melhoria do setor educacional na regiAo da AMAI.

(Assessoria de Imprensa)
Postado par: Carol Debiasi
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Colegiado de Educa~o da AMAI realiza primeira reunilo de 2011
Fernanda BeItolto

Xanxer6 - Na sexta-feira, dia 4, 0 Colegiado de Educa~o
AMAI realizou a primeira reuniao de 2011.

da

Na pauta do dia estava a apresenta~o de um sistema em
substitui~o ao "Serie Escola" realizada pela empresa Pilares
Solu¢es Educacionais de CuritibalParana.

o programa

serie ate 2010 era disponibilizado palo Estado,
porem, a partir deste ana a rede municipal de ensino tera
que operacionalizar e ter 0 seu pr6prio progama.
De acordo com Odymar Bombassaro, Presidente do
Colegiado de Educa~o da AMAI, 0 objetivo e adquirir um
sistema a nivel de AMAI.

Ele salienta que com isso seria possivel promover uma rede de cruzamento de dados, onde
os gestores poderiam trocar varias informa¢es.
Na segunda etapa da reuniao os gestores estabeleceram a agenda de reuni6es para 0 ano
de 2011. 0 pr6ximo encontro ja esm agendado para 0 dia 3 de mar~.
Odymar comenta ainda que em 2011 0 objetivo do Colegiado e seguir com a~es que
promovam a melhoria do sator educacional na regiao da AMAI.
Fernanda Bertotto
AscomAMAI
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Colegiado de Educa~ao da
AMAI realiza primeira reuniao de 2011
07102 - Na sexta-feira (4), 0 Colegiado de
Educa~o da AMAI realizou a primeira reuniao
de 2011. Na pauta do dia estava a apresenta~o
de um sistema em substitui~o ao "Serie Escola"
realizada pela empresa Pilares Solu~es
Educacionais de CuritibalParana.
o programa serie ate 2010 era
disponibilizado pelo Estado, porem, a partir
deste ana a rede municipal de en sino tera que
operacionalizar e ter 0 seu pr6prio programa.
De acordo com Odymar Bombassaro,
Presidente do Colegiado de Educa~o da AMAI, 0 objetivo e adquirir um sistema a nivel de
AMAI. Ele salienta que com isso seria possivel promover uma rede de cruzamento de
dados, onde os gestores poderiam trocar varias informa¢es.
Na segunda etapa da reuniao os gestores estabeleceram a agenda de reunioes para 0
ana de 2011. 0 pr6ximo encontro ja esta agendado para 0 dia 3 de marc;o. Odymar comenta
ainda que em 2011 0 objetivo do Colegiado e seguir com a¢es que promovam a melhoria
do setor educacional na regiao da AMAI.
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Colegiado de Contadores e Controladores
Internos da AMAI promove capacita~ao
08102 - Na segunda (7) 0
Colegiado de Contadores e
Controladores Intemos organizou
uma capaci~
gratuita para a
regiao da AMAI tendo como tema a
"Destina~o de Fontes de Recursos".
curso foi ministrado por membros
do pr6prio Colegiado.
De acordo com a Presidente do
Colegiado, Andreza Gallaz, 0
objetivo do curso e demonstrar como
fica a vincula~o entre a receita e
despesa, que uma exigencia do
Tribunal de Contas do Estado (TCE)
a partir deste ano. Ela explica que os
recursos vindos de um determinado convenio, por exemplo, s6 podem ser gasto com um
empenho relacionado ao convenio.
Andreza comenta ainda que sera preciso apresentar ao TCE 0 caminho que as fontes
estao percorrendo, sendo que a exigencia e valida para todos os tipos de fontes de recurso.
Para finalizar, Andreza salienta que a inten~o do Colegiado a partir deste tipo de a~o
unir os contadores e controladores intemos para que a regiao ganhe forc;a de
representatividade junto ao TCE, bem como em outras entidades pelas quais os municipios
sao fiscalizados.

o

e

e
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Colegiadode Contadores e Controladores Internos da ANAl promove
capad~o
gratulta para os munldplos
oa ••• Fev'" 2011 • DlhSlmln

Na segunda (7) 0 Colegiado de COntadores e Controladores Internos organizou uma
capacita~o gratuita para a regilo da AMAI tendo como tema a "Destina~o de Fontes de
Recursos". 0 curso toi mlnistrado por membros do proprio Colegiado.

e

De acordo com a Presidente do Colegiado, Andreza Gallaz, 0 objetivo do curso
demonstrar como flca a vincula~o entre a receita e despesa, que uma exigancia do
Tribunal de Contas do Estado (TCE) a partir deste ano. Ela explica que os recursos vindos
de um determlnado convanio, por exemplo, 56 podem ser gasto com um empenho
reladonado ao convenio.

e

Andreza comenta ainda Que ser' precise apresentar ao TCE 0 caminho Que as fontes
estio percorrendo, sendo Que a exigancia valida para todos os tlpos de fontes de

recurso.

e

Para finalizar, Andreza salienta Que a inten~o do Colegiado a partir deste tipo de a~o
unlr os contadores e controladores internos para Que a regilo ganhe for~ de
representatividade junto ao TCE, bem como em outras entidades pelas Quais os
munlcipios 510 flscalizados.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

e
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Colegiado de Educa~o da AMAI realiza primeira reuniio de 2011
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o Colegiado de EducacAo da AMAI realizou a primeira
reuniAo de 2011. Na pauta do dia estava a apresentacAo de
um sistema em substituicAo ao "Serie Escola" realizada
pela empress Pilares Solu~es Educacionais de
CuritibalParamt

o programa

Serie ate 2010 era disponibllizado pelo Estado,
porem, a partir deste ana a rede municipal de ensino te~
que operacionalizar e ter 0 seu pr6prio progama.
De acordo com Odymar 80mbassaro, Presidente do
Colegiado de EducacAo da AMAI, 0 objetivo e adquirir um sistema a n(vel de AMAI. Ele salienta
que com isso seria possivel promover uma rede de cruzamento de dados, onde os gestores
poderiam trocar varias infonna~es.
Na segunda etapa da reuniAo os gestores estabeleceram a agenda de reuni6es para 0 ana de
2011. 0 pr6ximo encontro ja esta agendado para 0 dia 3 de marc;o. Odymar comenta ainda que
em 2011 0 objetivo do Colegiado e seguir com a~es que promovam a melhoria do setor
educacional na regiAo da AMAI.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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.Colegiado de Contadores e Controladores
Internos da Amai promove capacita~ao
Xanxere - 0 Colegiado de
Contadores e Controladores Intemcis realizou uma capacimyao
gratuita para a regiao daAmai,
tendo como temaa ''Destina9iio
de Fontes de Recursos". 0 CUfso foi rninistrado por membros
do proprio Colegiado.
De acordo com a presidente
do Colegiado, Andreza Gallaz,
o objetivo do curso e demonstrar como fica a vinculayao
entre a receita e despesa, que
e urna exigencia do Tribunal
de Contas do Estado (TCE)
a partir deste ano. Ela explica
que os recursos vindos de urn
determinado convenio, por
exemplo, s6 podem ser gastos
com urn empenho relacionado
ao convenio.
Andreza comenta ainda
que sera preciso apresentar ao

Capacita~ao gratuita aconteceu

TCE 0 caminho que as fontes
estiio percorrendo, sendo que a
exigencia e valida para todos os
tipos de fontes de recurso.
Para finalizar, Andreza salienta que a intenyao do Colegiado, a partir deste tipo de

na tarde de ontem

ayao, e unir os contadores e
controladores intemos para
que a regiao ganhe forya de representatividade junto ao TCE,
bern como em outras entidades
pelas quais os municipios sao
fiscalizados.
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Diretoria Executiva da AMAI discute planejamento 2011
Na tarde da segunda-feira (7) a Diretoria Executiva quewai conduzir
as atividades da Associa~o dos Municipios do Alto Irani (AMAI) no
...•
ana de 2011, esteve reunida com a Secretaria Executiva, Ingrid Piovesan para discutir e levantar
sugestOesde trabalho para 0 periodo.
Entre as a¢es para 0 ana de 2011 esta a articula~o dos municipios em ambito federal na capta~o
de recursos atraves de cons6rcios regionais, para que as necessidades dos municipios sejam
unificadas para promover 0 desenvolvimento da regiao. Na questao estadual esta a retomada das
tratativas com a Companhia Catarinense de Agua e Saneamento (CASAN) para recomposi~o e
pavimenta~o removida em decorrencia de obras de manuten~o das redes de abastecimento de
agua e coleta de esgoto sanitario.
Na area de capaclta~o a Dlretoria sugeriu manter 0 Investimento, visando que os tecnlcos devem
estar capacitados dentro do setor de atua~o. Tambem a inten~o de promover uma p6s-gradua~0
na area de contabilldade pUblica, e a buses por um mestrado na gestAo pUblica, outra Ideia e a de
realizar urn curso para vereadores da regiAo da AMAI. Ainda levantou-se a possibilidade de cria~o
de outras assessorias como na area tributaria; e de habita~o, na qual a AMAI foi destaque no Estado
em 2010 por ter realizado um trabalho inedito junto aos municipios no desenvolvimento do Plano de
HabltacAo.

o planejamento sera apresentado aos demais Prefeitos da AMAI para aprova~o
execu~o pelos tecnlcos da Assocla~o.
Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

e posterior
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Diretoria Executiva da AMAI discute planejamento 2011
Na foto abaixo: Amarildo Paglia (2"Vice-presidente),

.

..

A1cimar de Oliveira (1°vice-presidente)

e Gilson Vicenzi (presidente de Gestao 2011).

Xanxer~ - Na tarde da segunda-feira (7) a Diretoria Executiva
que vai conduzir as atividades da AssociaQAo dos Municipios
do Alto Irani (AMAI) no ano de 2011, esteve reunida com a
Secretaria Executiva. Ingrid Piovesan para discutir e levantar
sugestOes de trabalho para 0 periodo.
Entre as a¢es para 0 ano de 2011 esta a articulaQAo dos
rnunicipios em ambito federal na captaQAo de recursos
atraves de cons6rcios regionais, para que as necessidades
dos
rnunicipios
sejam
unificadas
para
promover
0
desenvolvimento da regiAo.
Na questAo estadual esta a retomada das tratativas com a
Companhia Catarinense de Agua e Saneamento (CASAN)
para recomposiQAo e pavimentaQAo rernovida ern decorr~ncia de obras de manutenQAo das redes de
abastecimento de agua e coleta de esgoto sanitario.
Na area de capacitaQAo a Diretoria sugeriu manter 0 investimento. visando que os tecnicos devem
estar capacitados dentro do setor de atuaQAo. TamMm a intenQAo de promover uma p6s-graduaQAo
na area de contabilidade publica, e a busca por urn mestrado na gestAo publica, outra ideia e a de
realizar urn curso para vereadores da regiAo da AMAI.
Ainda levantou-se a possibilidade de criaQAo de outras assessorias como na area tributana; e de
habitaQAo, na qual a AMAI foi destaque no Estado em 2010 por ter realizado urn trabalho inedito junto
aos municipios no desenvolvimento do Plano de HabitaQAo.

o

planejamento sera apresentado aos demais
execuQAo pelos tecnicos da AssociaQAo.

Fernanda Bertotto
AscornAMAI

Prefeitos

da AMAI

para aprovaQAo e posterior
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Diretoria Executiva da AMAI discute planejamento 2011

A-I A+

Na tarde da segunda-feira (7) a Diretoria Executiva que vai conduzir as atividades da Associacao
dos Municlpios do Alto Irani (AMAI) no ana de 2011, esteve reunida com a Secretaria Executiva,
Ingrid Piovesan para discutir e levantar sugestoes de trabalho para 0 periodo.
Entre as ac;aes para 0 ana de 2011 esta a articulac;ao dos municipios em ambito federal na
captac;aode recursos atraves de cons6rcios regionais, para que as necessidades dos municipios
sejam
unificadas
para
promover
0
desenvolvimento
da
regiAo.
Na questAo eStadual asta a retomada das tratativas com a Companhia CataJinense de Agua e
Saneamento (CASAN) para recomposic;aoe pavimentac;aoremovida em decorrancia de obras de
manutenc;ao das redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto sanitario.
Na area de capacitac;ao a Diretoria sugeriu· manter 0 investimento, visando que os tecnicos
devem estar capacitados dentro do setor de atuac;ao.Tambem a intenc;aode promover uma p6sgraduac;aona area de contabilidade publica, e a busca par um mestrado na gestAo publica, outra
ideia e a de realizar- um curs'o para vereadores da regiAo da AMAI.
Ainda levantou-se a possibilidade de criac;aode outras assessorias como na area tributaria; e de
habitac;ao,na qual a AMAI foi destaque no Estado em 2010 por ter reafizado um trabalho inedito
junto
aos
municfpios
no
desenvolvimento
do
Plano
de
Habitac;ao.

o

planejamento sera apresentado aos demais Prefeitos da AMAI para aprovac;ao e posterior
execucAo pelos tecnicos da AssociacAo.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascorn AMAI

,
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Diretoria Executlva da AMAI discute planejamento 2011
A Diretoria Executiva que vai conduzir as atividades da
Associayao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) no ana
de 2011 esteve reunida, nesta semana, com a Secretaria
Executiva, Ingrid Piovesan para discutir e levantar
sugestOes de trabalho para 0 periodo.

promover

0

desenvolvimento

Entre as a¢es para 0 ana de 2011 esta a articulayao dos
municipios em ambito federal na captac;ao de recursos
atraves de consorcios regionais, para que as
necessidades dos municipios sejam unificadas para
da regiao.

Na questao estadual esta a retomada das tratativas com a Companhia Catarinense de Agua
e Saneamento (CASAN) para recomposiyao e pavimentayao removida em decorrencia de
obras de manutenyao das redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto sanitario.
Na area de capacitayaoa Diretoria sugeriu manter 0 investimento, visando que os tecnicos
devem estar capacitados dentro do setor de atuac;ao. Tambem a intenyao de promover uma
pos-graduayao na area de contabilidade publica, e a busca por um mestrado na gestao
publica, outra ideia e a de realizar um curso para vereadores da regiao da AMAI.
Ainda levantou-se a possibilidade de criayao de outras assessorias como na area tributaria;
e de habitayao, na qual a AMAI foi destaque no Estado em 2010 por ter realizado um
trabalho inedito junto aos municipios no desenvolvimento do Plano de Habitac;ao.

o planejamento sera apresentado aos demais Prefeitos da AMAI para aprovayao e posterior
execuyao pelos tecnicos da Associac;ao.
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Na tarde da segunda-feira (7) a Oiretorla Executiva que vai conduzir as ativldades da
Associacao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) no ana de 2011, esteve reunida com a
Secretaria Executiva, Ingrid Piovesan para discutir e levantar sugest6es de trabalho para
o perlodo.
Entre as a~5es para 0 ano de 2011 esta a artlcula~o dos munidpios em Ambito federal
na captacao de recursos atraves de cons6rcios regionais, para que as necessidades dos
munidplos sejam uniflcadas para promover 0 desenvolvimento da regilo.
Na questao estadual esta a retomada das tratativas com a Companhia Catarinense de
Agua e Saneamento (CAsAN) para recomposltlo e pavimenta~o removida em
decorrencia de obras de manutencao das redes de abastecimento de agua e coleta de
esgoto sanltario.
Na area de capacitacao a Diretoria sugeriu manter 0 investimento, visando que os
tecnicos devem estar capacitados dentro do setor de atua~o. Tamt>em a Inten~lo de
promover uma p6s-graduacao na area de contabilidade publica, e a busca por um
mestrado na gestio publica, outra Ideia e a de realizar um curso para vereadores da
regiao da AMAI.
Ainda levantou-se a possibilidade de cria~o de outras assessorias como na area
tributaria; e de habitacao, na qual a AMAI foi destaque no Estado em 2010 por ter
realizado urn trabalho inedito junto aos munidpios no desenvolvimento do Plano de
Habitacao.

o planejamento

sera apresentado aos demais Prefeitos da AMAI para aprova~o e
posterior execucao pelos tecnicos da Associacao.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Diretoria Executiva da
AMAI discute planejamento 2011

Na tarde da segunda-feira (7) a
Diretoria Executiva que val
conduzir as atividades da
Associa~ao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) no ana d
2011, esteve reunida com a
Secreta ria Executiva, Ingrid;
Piovesan para discutir e
levantar sugestoes de trabalho
para 0 periodo.
Amari/do Paglia, 20 Vice-presidente, Alcimar de O/iveira,1°
vice-presidente
e Gi/son Vicenzi, presidente da Gest§o 2011
09/02 - Entre as a¢es para 0 ana de 2011 esm a articula~o dos municipios em ambito
federal na capta~o de recursos atraves de consorcios regionais, para que as necessidades
dos municipios sejam unificadas para promover 0 desenvolvimento da regiao.
Na questao estadual esm a retomada das tratativas com a Companhia Catarinense de
Agua e Saneamento (CASAN) para recomposi~o e pavimenta~o removida em decorrencia
de obras de manuten~o das redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto sanitario.
Na area de capacita~o a Diretoria sugeriu manter 0 investimento, visando que os
tecnicos devem estar capacitados dentro do setor de atua~o. Tambem a inten~o de
promover uma pos-gradua~o na area de contabilidade publica, e a busca por urn mestrado
na gestao publica, outra ideia e a de realizar urn curso para vereadores da regiao da AMAI.
Ainda levantou-se a possibilidade de cria~o de outras assessorias como na area
tribumria; e de habita~o, na qual a AMAI foi destaque no Estado em 2010 por ter realizado
urn trabalho inedito junto aos municipios no desenvolvimento do Plano de Habita~o.
o planejamento sera apresentado aos demais Prefeitos da AMAI para aprova~o e
posterior execu~o pelos tecnicos da Associa~o.
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Colegiado de Educa~ao da Amaf
realiza primeira reuniao de 2011
Fernanda Bertotto/Ascom Amai

Melhoria do setor educacional

o

na Amai foi discutida

Colegiado de Educa9ao d~
Associa9ao dos Municipios do
Alto Irani (Amai) realizou a primeira reuniao de 2011. Na pauta do dia estava a apresenta9ao
de um sistema em substitui9ao
ao "Serie Escola" realizada pela
empresa Pilares Solu90es Educacionais de CuritibaJParana.
programa Serie ate 2010
era disponibilizado pelo Estado,
porem, a partir deste ana a rede
municipal de ensino tera que
operacionalizar e ter 0 seu proprio programa.
De acordo como presidente
do Colegiado de Educa9ao da

o

Amai, Odymar Bombassaro, 0
objetivo e adquirir um sistema
em nivel de Amai. Ele salienta
que, com isso, seria possivel promover uma rede de cruzamento
de dados, onde os gestores poderiam trocar varias informa90es.
Na segunda etapa da reuniao
os gestores estabeleceram a
agenda de reunioes para 0 ana
de 2011. 0 proximo encontro ja
esta agendado para 0 dia 3 de
mar90. Odymar comenta ainda
que em 2011 0 objetivo do Colegiado e seguir com a90es que
promovam a melhoria do setor
educacional na regiao da Amai
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Diretoria Executiva da AMAI toma posse na pr6xima segunda-feira
10102 - Xaxim • Na proxima segunda-feira (14) a Associaoao dos Municipios do
Alto Irani (AMAI) promove a primeira Assembleia de Prefeitos do ano. Neste dia sera
realizada a cerimOnia de posse da Diretoria Executiva para a gestao 2011.
Na oportunidade tambem vai ser apresentado aos Prefeitos 0 "Relat6rio de
Atividades e Prestaoao de Contas" referente ao ana de 2010. 0 relat6rio conta com
mais de 350 paginas que apresentam diversas informa¢es
sobre 0 trabalho
desenvolvido em cada setor da AMAI.
o iniao do evento esta marcado para as 18h30min, na Atrax em Xaxim.
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Dlretorle Executive de AMAJ tome posse ne pr6xlma segunde-felra
10 de Fev de 2011 - 09h54min

Na pr6xima segunda-feira (14) a Associa~ao dos
Munidpios do Alto Irani (AMAI) promove a primeira
Assembleia de Prefeitos do ano. Neste dia sera
realizada a cerimonia de posse da Diretoria Executiva
para
a
gestao
2011.
Na oportunidade tambem vai ser apresentado aos
Prefeitos 0 "Relat6rio de Atividades e Presta~ao de
Contas" referente ao ana de 2010. 0 relat6rio conta com mais de 350 paglnas que
apresentam diversas informacoes sobre 0 trabalho desenvolvido em cada setor da AMAI.

o

Initio

do evento

esta

marcado

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

para

as

18h30min,

na

Atrax

em

Xaxlm.
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Diretoria Executiva da Amai
discute planejamento2011

Amarildo

Paglia, Alcimar de Oliveira e Gilson Vicenzi

A diretoria Executiva que vai.
conduzir as atividades daAssociac;ao dos Municipios do Alto
Irani (Amai) no ana de 2011, esteve reunida com a secretaria
Executiva, IngridPiovesan para
discutir e levantar sugest6es de
trabalho para 0 periodo.
Entre as ac;6es para 0 ana de
2011 esta a articulac;ao dos municipios em ambito federal na captac;ao de recursos atraves de
cons6rcios regionais, par~ que
as necessidades dos municfpios sejam unificadas para promover 0 desenvolvimento da regiao.
Na questao estadual esta a
retomada das tratativas com a
Companhia Catarinense de Agua
e Saneamento (Casan) para recomposic;ao e pavimentac;ao removida em decorrencia de obras
de manutenc;ao das redes de
abastecirnento de agua e coleta
de esgoto sanitario.

Na area de capacitac;ao, a diretoria sugeriu manter 0 investimento, visando que os tecnicos
devem estar capacitados dentro
do setor de atuac;ao, Tambem a
intenc;ao de promover uma p6sgraduac;ao na area de contabilidade publica, e a busca por um
mestrado na gestao publica, outra ideia e a de realizar um curso para vereadores da regiao da
Amai.
Ainda levantou-se a possibilidade de criac;ao de outras assessorias como na area tributaria; e de habitac;ao, na qual a
Amai foi destaque no Estado em
2010 por ter realizado um trabaIho inedito junto aos municipios
no desenvolvimento do Plano de
Habitac;ao. 0 planejamento sera
apresentado aos demais prefeitos da Amai para aprovac;ao e
posterior execuc;ao pelos tecnicos da Associac;ao.
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municipio da AMAI a ingressar no CIGA
Vargeao - 0 municipio de Vargeao aderiu
na ultima semana ao Consorcio de
Informatica da Gestao Publica Municipal
(CIGA). 0 CIGA tern 0 objetivo de
desenvolver e ofertar sistemas de
tecnologia da informayao e comunicayao
voltadas para a relayao governo-cidadao,
principal mente no que se refere a gestao
administrativa e a relayao do poder publico
com a sociedade civil.

a produto

oferecido pelo CIGA e

0

Diario Oficial dos Municipios (DOM), meio em que utiliza

a internet para a divulgayao de todos os atos administrativos
A partir de agora

0

municipais.

cidadao tera duas alternativas de acompanhamento

das informay6es das

ayoes administrativas do Govemo Municipal, podendo acessar 0 site oficial da prefeitura que
contem muitas informayoes da municipalidade e 0 site das Publicay6es Oficiais do
municipio, podendo acompanhar a legalidade e a transparemcia das ayoes desenvolvidas
pela administrayao.

o Prefeito

Amarildo Paglia destacou que a inseryao do municipio de Vargeao no CIGA -

DOM e mais uma grande ayao da Administrayao

em busca da transpar€mcia das ayoes

desenvolvidas pelo Governo Municipal, dando mais credibilidade e confiabilidade nas ayoes
administrativas, lie mais urn grande passo que estamos dando em busca de uma melhor
transpar€mcia da nossa gestao, oferecendo a nossa populayao 0 direito de saber 0 que se
faz e onde se faz com 0 dinheiro publico municipal, mas 0 objetivo maior da adesao ao
DaM, e dar maior facilidade ao acesso as informayoes burocraticas da administrayao
publica, afim de que todos possam acompanhar as publicayoes legais principal mente as
licitayoes que sao as formas de aquisiyoes de bens e serviyos do Governo Municipal",
finalizou.

o CIGA

foi concebido pela Federayao Catarinense de Municipios (FECAM) com a finalidade
de desenvolver ferramentas de governanya eletr6nica, por meio do emprego de tecnologias
da informayao e comunicayao (TIC).

Todos os municipios catarinenses podem fazer parte do CIGA, basta que se aprove uma lei
especifica autorizando 0 ingresso do municipio no consorcio.

o link direto

de acesso ao Diario Oficial do Municipio e www.diariomunicipal.sc.gov.br

Pelo site da Prefeitura www.vargeao.sc.gov.br.
publicayoes do DaM.
Fernanda Bertotto
Assessora de Comunicayao

qualquer cidadao tambem tera acesso as
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Vargeao

e 0 primeiro

municipio da AMAI a ingressar no CIGA

o

municipio de Vargeao aderiu na ultima semana
ao Consorcio de Informatica da Gestao Publica
Municipal (CIGA). 0 CIGA tem 0 objetivo de
desenvolver e ofertar sistemas de tecnologia da
informac;ao e comunicac;ao voltadas para a
relac;ao governo-cidadao, principal mente no que
@AmPLIAR
se refere a gestao administrativa e a relac;ao do
poder publico com a sociedade civil. 0 produto
oferecido pelo CIGA e 0 Diario Oficial dos Municlpios (DOM), meio em que utiliza
a internet para a divulgac;ao de todos os atos administrativos municipais.
A partir de agora 0 cidadao tera duas alternativas de acompanhamento das
informac;oes das ac;oes administrativas do Governo Municipal, podendo acessar
o site oficial da prefeitura que contem muitas informac;oes da municipalidade e 0
site das Publicac;oes Oficiais do municipio, podendo acompanhar a legalidade e a
transparencia das ac;oes desenvolvidas pela administrac;ao.

o Prefeito

Amarildo Paglia destacou que a inserc;ao do municipio de Vargeao no
CIGA - DOM e mais uma grande ac;ao da Administrac;ao em busca da
transparencia das ac;oes desenvolvidas pelo Governo Municipal, dando mais
credibilidade e confiabilidade nas ac;oes administrativas, lie mais um grande
passo que estamos dando em busca de uma melhor transparencia da nossa
gestao, oferecendo a nossa populac;ao 0 direito de saber 0 que se faz e onde se
faz com 0 dinheiro publico municipal, mas 0 objetivo maior da adesao ao DOM, e
dar maior facilidade ao acesso as informac;oes burocraticas da administrac;ao
publica, afim de que todos possam acompanhar as publicac;oes legais
principalmente as licitac;oes que sao as formas de aquisic;oes de bens e servic;os
do Governo Municipal", finalizou.

o CIGA

foi concebido pela Federac;ao Catarinense de Municlpios (FECAM) com
a finalidade de desenvolver ferramentas de governanc;a eletr6nica, por meio do
emprego de tecnologias da informac;ao e comunicac;ao (TIC). Todos os
municlpios catarinenses podem fazer parte do CIGA, basta que se aprove uma
lei especlfica autorizando 0 ingresso do municipio no consorcio.

o link direto de acesso ao Diario Oficial do Municipio e
www.diariomunicipal.sc.gov.br.
Pelo site da Prefeitura www.vargeao.sc.gov.br,
qualquer cidadao tambem tera acesso as publicac;oes do DOM.
Fonte: Fernanda Bertotto/Associac;ao dos Municlpios do Alto Irani-AMAI
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e

Vargeao
0 primeiro municipio
da AMAI a ingressar no CIGA

o

municipio de Vargeao aderiu na ultima semana ao

Diario Oficial Consorcio de Informatica da Gestao Publica Municipal
dos

(CIGA). 0 CIGA tem 0 objetivo de desenvolver e ofertar
sistemas de tecnologia da informagao e comunicagao
voltadas para a relagao governo-cidadao, principalmente no
que se refere a gestao administrativa e a relayao do poder
publico com a sociedade civil. 0 produto oferecido pelo CIGA
13 0 Diario Oficial dos Municipios (DOM), meio em que utiliza a internet para a divulgagao de
todos os atos administrativos municipais.
A partir de agora 0 cidadao tera duas alternativas de acompanhamento das informa¢es
das agoes administrativas do Governo Municipal, podendo acessar 0 site oficial da prefeitura
que contem muitas informagoes da municipalidade e 0 site das Publicagoes Oficiais do
municipio, podendo acompanhar a legalidade e a transpar€mcia das agoes desenvolvidas
pela administrayao.
a Prefeito Amarildo Paglia destacou que a insergao do municipio de Vargeao no CIGA DOM 13 mais uma grande agao da Administrayao em busca da transparencia das agoes
desenvolvidas pelo Governo Municipal, dando mais credibilidade e confiabilidade nas agoes
administrativas, "13 mais um grande passo que estamos dando em busca de uma melhor
transparencia da nossa gestao, oferecendo a nossa populayao 0 direito de saber 0 que se
faz e onde se faz com 0 dinheiro publico municipal, mas 0 objetivo maior da adesao ao
DaM, 13 dar maior facilidade ao acesso as informagoes burocraticas da administrayao
publica, afim de que todos possam acompanhar as publicagoes legais principalmente as
licitagoes que sao as formas de aquisigoes de bens e servigos do Governo Municipal",
finalizou.
a CIGA foi concebido pela Federagao Catarinense de Municipios (FECAM) com a
finalidade de desenvolver ferramentas de governanya eletr6nica, por meio do emprego de
tecnologias da informagao e comunicagao (TIC). Todos os municipios catarinenses podem
fazer parte do CIGA, basta que se aprove uma lei especifica autorizando 0 ingresso do
municipio no consorcio.
o link direto de acesso ao Diario Oficial do Municipio 13 www.diariomunicipal.sc.gov.br.
Pelo site da Prefeitura www.vargeao.sc.gov.br , qualquer cidadao tambem tera acesso as
publicagoes do DaM.
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Politica

Tinho assume
presidencia da Amai
.nesta segunda-feira
Pagina 4

Gilson Vicenzi toma possa hoje
como presidente da Amai
Iunes Ferraz
Xanxere - A posse da

nova diretoria da Amai
- Associar;ao dos Munidpios do Alto Irani,
acontece hoje, as 18h30,
na sede da Atrax, em
Xaxim. Sera empossado
como novo presidente
da associar;ao, 0 prefeito
de Xaxim, Gilson Luiz
Vicenzi. No mesmo dia
sera apresentado aos
prefeitos 0 "Relat6rio de
atividades e "Prestar;aode
Contas" referente ao ana Gilson Vicenzi e 0 novo presidente da Amai
de 2010. 0 relat6rio con- . composta ainda pelo 1Q e composto pelo prefeito
ta com mais de 350 pagi- vice-presidente, prefeito de Entre Rios, Narciso
!1aSque apresenta diver- de Sao Domingos, Alci- Biasi, prefeito de Lajesas infOl:mar;6essobre 0 mar de Oliveira, 2Qvice- ado Gi'ande, Zeno Zmitrabalho
desenvolvido presidente, prefeito de jevski e pelo prefeito de
em cada setor da Amai.
Vargeao, Amarildo Pa- Abelardo Luz, Gilmar
A nova diretoria e glia. 0 Conselho Fiscal Fantinelli.
------- -'--_.~---~.,
-

Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

de Contas - 2011

CLIPPING
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere

-

..

14/2/2011

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

CUPPING

14/2/2011

Vefculo: Folha Regional - Xanxere
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Prefeito Vicenzi assume Presidencia da Amai
Em ate que acontece hoje as 18h30min, 0
prefeito Gilson "Tinho" Vicenzi, de Xaxirn,
1Ssume a presidencia da Associac;:ao dos Municipios do Alto Irani(Arnai), com 0 prefeito de
Sao Domingos, Alcimar de Oliveira, como 1
vice-presidente, e Arnarildo Paglia, prefeito de
Varge1io, como 20 vice(foto). A eleic;:ao, como
de praxe nos ultimos anos foi por consenso e seguindo acordo pre-fixado que preve
revezamento entre prefeitos dos partidos a que
pertencem.
Mas par uma dessas felizes coincidencias,
Vicenzi assume a Arnai tambem num 6timo
momento de sua administrac;:ao, onde 0 municipio e visivelrnente 0 que mais cresce na regiao.
Xaxirn mostrou que sabe dar a volta por cima,
com trabalho e competencia administrativa. Com 0 govemo de Vicenzi, 0 municipio nao apenas consolidou seu terceiro lugar, no estado, no ranking Movimento Economico Agropecuano, como entrou
num importante ciclo de industrializac;:ao, puxado pelo frigorifico Diplomata e pela Empresa Rafitec
- referencia nacional em fabricac;:ao de embalagens de r:ma. Para quem sofreu grave baque economico
com 0 fechamento do Frigorifico Chapec6, ha uns seis ou sete anos atr:is, Xaxirn anda batendo um bolao: ADda importando mao-de-obra de municipios vizinhos, para preencher vagas de trabalho. Recruta
inclusive pessoas sem capacitac;:ao, que sao treinadas nas pr6prias empresas.
A torcida - e orac;:5es - e para que Vicenzi seja tarnbem pe-quente e espalhe pela regiao, atraves da
Arnai, "os bons ventos xaxinenses", Sucesso ao prefeito Vicenzi e a 'sua diretoria na gestao da Arnai!
==========;;,
.:;;;,;;,;;.
"'.===,;;::,
.~-=~=============="-=o==:;,
0
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Habitagao e retorno de leMS em pauta na nova diretoria da Amai
Xaxim - 0 prefeito Gilson "Tinho" Vicenzi (OEM), empossado ontem presidente da Associayao dos Municipios
do Alto Irani (Amai), juntamente com os colegas prefeitos de Sao Domingos, Alcimar de Oliveira (PT) e de
Vargeao, Amarildo Paglia (PMDB), como primeiro e segundo vice-presidentes,

respectivamente,

anunciou suas

principais metas a frente da Associayao: constituir um consorcio envolvendo os 14 municipios do Alto Irani
visando a conquista coletiva de recursos para a area de habitayao para populayao de baixa renda, no meio
urbano e rural.
Outra meta de Vicenzi e da sua diretoria - que tambem e comum a muitos municipios da regiao - e estudar
meios e propor modificayoes na legislayao que rege 0 retorno de ICMS a municipios com menos de 50 mil
habitantes.

Perdas com exporta~oes
Vicenzi assinala que muitos municfpios pequenos sofrem perdas injustas no calculo do retorno do ICMS principal fonte de receitas municipais -, juntamente

com 0 Fundo de Participayao dos Municipios (FPM). 0 novo

presidente da Amai exemplifica essas perdas nas exportayoes de produtos proprios ou industrializados,

da

cadeia agropecuaria do estado.
Nestes casos,

0

credito do retorno e canalizado exclusivamente

aos municipios portuarios - em SC, Itajai e

Imbituba -, onde os produtos sao embarcados, em claro prejuizo a municfpios produtores. Estes arcam com
altos custos na manutenyao de estradas de escoamento da produyao, alem de outros investimentos que dao
sustentayao e qualidade de vida a milhares de funcionarios
responsaveis pela exportayao de produtos prontos para

0

e agricultores integrados as grandes agroindustrias,
consumo.

Os municipios portuarios, lembra Vicenzi, acabam ficando com

0

ICMS e tem apenas

produtos prontos, e de receber blocos de notas que os habilitam a receber

0

0

trabalho de embarcar os

retorno de (CMS. Para Vicenzi,

uma das sugestoes a serem apresentadas preve que municipios com menos de 50 mil habitantes, que tenham
participayao na gerayao de produtos para exportayao recebam, alem do rateio "normal" do ICMS entre todos os
municipios, mais um adicional para compensar aquelas perdas.

Habita~ao: consorcios favorecem
Em 2010. a Associayao dos Municipios do Alto Irani capacitou prefeituras para a montagem de Pianos
Municipais de Habitayao, direcionados a popula9ao de baixa renda - seguindo a politica habitacional do
Governo Federal, que privilegia aquela faixa populacional, especialmente

atraves do Programa Minha Casa,

Minha Vida.
Com base nestes programas municipais, neste ano, segundo Gilson Vicenzi, a proposta da Amai e formar um
consorcio com os 14 municfpios, apresentando

projeto regional de habitayao - procedimento

que tem maiores

chances de aprova9ao e tambem ter sua execu9ao de forma mais rapida. "De posse desse plano regional,
vamos buscar recursos tanto em Florianopolis como em Brasilia.
Queremos criar - de acordo com a demanda de habita90es de cada municipio - um coeficiente regional",
explica Vicenzi. "Quando forem obtidos financiamentos,

os recursos serao rateados entre os municfpios, de

acordo com 0 coeficiente de cada um.
Exemplificando:

se Xanxere tem deficit habitacional de 500 unidades, Xaxim de 300 e Abelardo Luz de 150

unidades, a cada Iibera9ao e financiamento,

os recursos seriam rateados de acordo com 0 coeficiente

elaborado a partir destes deficits municipais", explica

0

presidente da Amai.

Outra ideia em estudos pela nova diretoria e a cria9ao, em ambito regional, de um departamento

de agricultura

com quadros proprios dentro da Associa9ao dos Municfpios do Alto Irani. A Diretoria da Amai empossada onterr
tem mandato de um ano.
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Tinho Vicenzi

e empossado

presidente

da Amai

Na noite de ontem (14), 0 prefeito de Xaxim Gilson Luiz Vicenzi (Tinho) foi
empossado presidente da Associagao dos Municfpios do Alto Irani (Amai) para a
gestao 2011. Estavam presentes na solenidade os prefeitos dos 14 municfpios que
fazem parte da Amai, as primeiras-damas, 0 secretario de Desenvolvimento
Regional, DionIsio Kohl, secretarios municipais, vereadores, convidados e a
imprensa.
Juntamente com Tinho Vicenzi na nova diretoria tambem assumiram: 10
vice-presidente, 0 prefeito de Sao Domingos, Alcimar de Oliveira e 0 20 vicepresidente, 0 prefeito de Vargeao, Amarildo Paglia. A diretoria desta gestao tem
seus objetivos
focados
na habitagao,
seguranga
publica
entre outros
planejamentos.
Tinho Vicenzi, em seu discurso disse que a nova diretoria da Amai
continuara dando continuidade aos trabalhos que estavam sendo desenvolvido.
Vicenzi salienta que os prefeitos que fazem parte da Amai precisam estar juntos e
unidos para que haja forga e representagao de todos os municfpios. Tinho
destacou que nos ultimos an os a presidemcia da Amai esta com uma nova geragao
de prefeitos que buscam fazer 0 melhor para os seus municfpios trabalhando e
lutando para que eles cresgam juntos e tambem estejam a cada dia mais
fortalecido.
Na ocasiao deixando, 0 presidente da Amai gestao 2010, prefeito de
Xanxers, Bruno Linhares Bortoluzzi, destacou as ag6es realizadas no ultimo ana e
tambem desejou a nova diretoria sucesso.
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Tinho Vicenzi e
empossado presidente da Amai

15/02 - Na noite de ontem (14), 0 prefeito de
Xaxim Gilson Luiz Vicenzi (Tinho) foi
empossado presidente da Associayao dos
Municipios do Alto Irani (Amai) para a gestao
2011. Estavam presentes na solenidade os
prefeitos dos 14 municfpios que fazem parte
da Amai, as primeiras-damas, 0 secretario de
Desenvolvimento Regional, Dionisio Kohl,
secretarios
municipais,
vereadores,
convidados e a imprensa.

Prefeito Bruno Borloluzzi empossando
Tinho Vicenzi como presidente da Amai gestiio 2011

Juntamente com Tinho Vicenzi na nova diretoria tambem assumiram: 1° vice-presidente,
o prefeito de Sao Domingos, Alcimar de Oliveira e 0 2° vice-presidente, 0 prefeito de
Vargeao. Amarildo Paglia. A diretoria desta gestao tern seus objetivos focados na habitayao,
seguranya publica entre outros planejamentos.
Tinho Vicenzi, em seu discurso disse que a nova diretoria da Amai continuara dando
continuidade aos trabalhos que estavam sendo desenvolvido. Vicenzi salienta que os
prefeitos que fazem parte da Amai precisam estar juntos e unidos para que haja forya e
representayao de todos os municfpios. Tinho destacou que nos ultimos anos a presidencia
da Amai esta com uma nova gerayao de prefeitos que buscam fazer 0 melhor para os seus
municipios trabalhando e lutando para que eles cresyam juntos e tambern estejam a cada
dia mais fortalecido.
Na ocasiao deixando, 0 presidente da Amai gestao 2010, prefeito de Xanxere, Bruno
Linhares Bortoluzzi, destacou as ayoes realizadas no ultimo ana e tambern desejou a nova
diretoria sucesso.
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Presidente da Amai
a

Aconteceu ontem,
noite, em Xaxim, na sede da Atrax, a
posse do novo presidente daAssociac;ao dos Municipios do Alto
j Irani (Amai). 0 evento contou com a presenc;a de prefeitos, autoridades e convidados. 0 prefeito de Xaxim Gilson Vicenzi (DEM)
1assumiu a presidencia, 0 primeiro vice-presidente e 0 prefeito de
I Sao Domingos Alcimar de Oliveira (PT), 2° vice-presidente e 0
~prefeito de VargeaoAmarildo Paglia (PMDB). Ja 0 conselho Fiscal e composto pelos prefeitos de Entre Rios Narciso Biasi, de
ILajeado Grande Zeno Zmijesvski e de Abelardo Luz Dilmar Fan-

I

1
I

j

tinelli.

Presidente da Amai II

o novo presidente da Amai, 0 prefeito de Xaxim Gilson Vicen~,zi.(Tinho), assume com uma grande responsabilidade, pois tem
hoje 0 governador do Estado de seu partido, tambem conta com
apoio do presidente da Assembleia, deputado Gelson Merisio,
.f que foi muito bem votado na regiao, assim como 0 deputado
I federal e secretario daAgricultura, Joao Rodrigues. Vicenzi sa be
disto e ja tem projetadas varias ac;oes em conjunto com os municipios, visando 0 desenvolvimento regional. 0 novo presidente
. tem tudo para fazer uma das melhores administrac;oes frente a
entidade.
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Vicenzi e Rita, Rejane e Kika, Clarice e Sadi
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Nova diretoria

Assurniu na noite de ontern· a nova diretoria da
Amai em evento realizado
em Xaxim. Presidida pelo
prefeito Tinho Vicenzi a
nova diretoria da Associa~o
dos Municipios do Alto Irani comandara os destinos da

entidade pOl'urn ano. Gilson
Vicenzi recebeu a presiden- .
cia do prefeito de Xanxere,
Bruno Bortoluzzi, que na
oportunidade fez uma presta~ao de contas dos trabalhos desenvolvidos durante
a sua gestao.
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