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Habita'C;io' e retorno de leMS em
pauta na nova diretoria da Amai

Bruno Bortoluzzi transmitiu 0 cargo de presidente da Amai

Scirea Filho
Xaxim - 0 prefeito Gilson
''Tinho'' Vicenzi (DEM), empossado ontem presidente da
Associac;ao dos Municipios do
Alto Irani (Arnai), juntamente
com os colegas prefeitos de Sao
Domingos,Alcimar de Oliveira
(P1) e de Vargeao, Amarildo
Paglia (pMDB), como primeiro
e segundo vice-presidentes,
respectivamente, anunciou suas
principais metas a frente da
Associac;iio: constituirurn consorcio envolvendo os 14 municipios do Alto Irani visando a
conquista coletiva de recursos
para a area de habitac;ao para
populac;ao de baixa renda, no
meiourbanoerural. Outrameta
de Vicenzi e da sua diretoria quetambem eeomurnamuitos
municipios daregiiio-e estudar
meios epropormodificac;5es na
legislac;aoque rege 0 retorno de
ICMS amunicipios commenos
de 50 mil habitantes.

Prefeitos da Amai participaram

da solenidade

Romeu

Perclascom

exporta~
Vicenzi assinala que muitos
municipios pequenos sofrem
perdas injustas no caJ.culo do
retorno do ICMS - principal
fonte de receitas municipais -,
juntamente com 0 Fundo de
Participac;ao dos Municipios
(FPM). 0 novo presidente da
Arnai exemplifica essas perdas
nas exportac;5es de produtos

pr6prios ou industrializados, da
Em 2010, a Associac;ao
cadeia agropecilluia do estado. dos Municipios do Alto Irani
Nestes casos, 0 cr6dito do retor- capacitou prefeituras para a
no e canalizado exclusivamente
montagem de PIanos Muniaos municipios portilluios - em . cipais de Habitac;ao, direcioSC, ltajai e Imbituba -, onde nados a populac;ao de baixa
os produt~s sao embarcados,
renda - seguindo a politica
em claro prejuizo a municipios
habitacional do Governo Feprodutores. Estes arcam com
deral, que privilegia aquela
altos custos na manutenc;ao
faixa populacional, especialde estradas de escoamento da mente atraves do Programa
produc;ao, alem de outros inves- Minha Casa, Minha Vida.
timentos que diio sustentac;ao e
Com base nestes prograqualidade de vida a milhares
mas municipais, neste ano,
de funciorulrios e agricultores
segundo Gilson Vicenzi, a
integrados as grandes agroin- proposta da Arnai e formar
dustrias, responsaveis pela
urn consorcio
com os 14
exportac;iiode produtos prontos
municfpios,
apresentando
para 0 consumo.
projeto regional de habitaOs municipios portuarios,
c;ao - procedimento que tern
lembra Vicenzi, acabam ficando com 0 ICMS e tern apenas 0
trabalho de embarcar os produtos prontos, e de receber blocos
de notas que os habilitam a receber 0 retorno de ICMS. Para
Vicenzi, urna das sugest5es a
serem apresentadas preve que
municipios com menos de 50
mil habitantes, que tenham
participac;ao na gerac;ao de proOOtospara.exportac;iiorecebam,
alem do rateio "normal" do
ICMS entre todos os inunicipios, mais urn adicional para
compensar aquelas perdas. .

Habita~ao:
consOrcios favorecem

Primeira-dama
primeira-dama

maiores chances de aprovac;ao
e tambem ter sua execuc;ao
de forma inais rapida. "De
posse desse plano regional,
vamos buscar recursos tanto
em Florianopolis como em
Brasilia. Queremos criar - de
acordo com a demanda de
habitac;5es de cada municipio
- urn coeficiente regional",
explica Vicenzi. "Quando forem obtidos financiamentos,
os recursos serao rateados
entre os municipios, de acordo
com 0 coeficiente de cada urn.
Exemplificando:
se Xanxere tern deficit habitacional
de 500 unidades, Xaxim de
300 e Abelardo Luz de 150
unidades, a cada liberac;ao e

de Xanxere recebeu homenagem
de Xaxim
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Gilson Vicenzi toma posse como presidente da AMAI

A solenidade de posse aconteceu na noite de
segunda-feira, dia 14, em Xaxim. Estiveram
presentes autoridades regionais, familiares e a
imprensa.
o prefeito de Xanxere, Bruno Bortoluzzi
colocou urn boton no paleto do prefeito de
Xaxim, Gilson Vicenzi (OEM) simbolizando a
transmissao do cargo. A Diretoria 2011 tambem
prestou homenagem com placas a gestao 2010 pelos trabalhos realizados.
Tomaram posse, tambem, os integrantes da nova diretoria, 0 primeiro vicepresidente: prefeito de Sao Domingos, Alcimar de Oliveira (PT) e 2° vice-presidente,
prefeito de Vargeao, Amarildo Paglia (PMDB). 0 conselho fiscal ficou composto
pelos prefeitos de Entre Rios, Narciso Biasi, de Lageado Grande, Zeno Zmijesvski e
de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli.
Durante 0 evento, 0 presidente da AMAI, Gilson Vicenzi aproveitou para falar que
essa nova gestao e ecletica e que com certeza primara pelo uniao e
desenvolvimento dos municfpios.
A nova diretoria firmou as pautas de habitac;aoe retorno de ICMS para os trabalhos
de 2011. Referente a habitac;aoVicenzi quer buscar recursos para construir moradia
para a populac;ao de baixa renda atraves da criac;ao de urn consorcio regional de
habitac;ao. Na questao do retorno do ICMS, a intenc;ao e estudar meios e propor
modificac;oesna legislac;aoque rege 0 retorno de ICMS a municfpios com menos de
50 mil habitantes. Vicenzi ressalta que muitos municfpios pequenos sofrem perdas
injustas no calculo do retorno do ICMS.
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Colegiado de Assistencia Social da AMAI escolhe nova diretoria
Na foto a nova diretoria para 0 ana de 2011: Elizangela, Sirlei, Francieli e Maridalva.
Xanxere - 0 Colegiado de Assistencia
Social da AMAI realizou na quarta-feira
(16) escolha da nova diretoria para 0
ana de 2011.
"
Tambem foi debatido pelo grupo
planejamento de trabalho para 0
comego deste ano.

0

o seguinte

grupo assumiu a Diretoria:
- Presidente: Elizangela Pulga (Xaxim)
- Vice-Presidente: Sirlei Dal Bianco
(Marema)
- 1a Secretaria: Francieli Biasi (Entre
Rios)
- 2a Secreta ria: Maridalva Colpani
(Vargeao)
Nas sugest6es de trabalho levantadas pelo grupo estao 0 esclarecimento sobre a
tipificagao dos servigos da assistencia social, e a resolugao do CNAS/CONANZA
sobre convivencia familiar e comunidade.

o Colegiado

realiza reuni6es bimestrais e vai adequando 0 planejamento de
trabalho de acordo com as necessidades trazidas para discussao.

Fernanda Bertotto
AscomAMAI
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Colegiado de Assist€mcia Social da AMAI escolhe nova diretoria

o Colegiado

de AssistEmcia Social da AMAI
realizou na quarta-feira (16) escolha da nova
diretoria para 0 ana de 2011. Tambem foi
debatido pelo grupo 0 planejamento de trabalho
para 0 comego deste ano.

o

seguinte grupo assumiu a Diretoria:
- Presidente: Elizangela Pulga (Xaxim)
- Vice-Presidente: Sirlei Oal Bianco (Marema)
a
- 1 Secretaria: Francieli Biasi (Entre Rios)
- 2a Secretaria: Maridalva Colpani (Vargeao)
Nas sugest6es de trabalho levantadas pelo grupo estao 0 esclarecimento sobre a
tipificag80 dos servigos da assistencia social, e a resolug8o do CNAS/CONANZA
sobre convivencia familiar e comunidade.

o Colegiado

realiza reuni6es bimestrais e vai adequando 0 planejamento de
trabalho de acordo com as necessidades trazidas para discuSS80.
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Colegiado de Assistlmcia Social da AMAI
escolhe nova diretoria

18 de Fev de 2011 - 09h58min

o Colegiado

de Assistencia Social da AMAI realizou na quarta-feira (16) escolha da
nova diretoria para 0 ana de 2011. Tambem foi debatido pelo grupo 0 planejamento
de trabalho para 0 come90 deste ano.

o seguinte grupo assumiu a Diretoria:
- Presidente: Elizangela Pulga (Xaxim)
- Vice-Presidente: Sirlei Dal Bianco (Marema)
- 1a Secretaria: Francieli Biasi (Entre Rios)
- 2a Secretaria: Maridalva Colpani (Vargeao)
Nas sugest6es de trabalho levantadas pelo grupo estao 0 esclarecimento sobre a
tipifica9ao dos servi90s da assistencia social, e a resolu980 do CNAS/CONANZA
sobre convivencia familiar e comunidade.

o Colegiado

realiza reuni6es bimestrais e vai adequando 0 planejamento de
trabalho de acordo com as necessidades trazidas para discussao.
Femanda Bertotto - Ascom AMAI
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Diretoria Executiva da AM AI 2011 realiza cerimonia de posse
A Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) promoveu na tarde de ontem
(14) a primeira Assembleia de Prefeitos deste ano. Na oportunidade foi realizada
a
posse
da
Diretoria
Executiva
para
a
gestao
2011.
No encontro tambem foi entregue aos Prefeitos 0 Relat6rio de Atividades e
Prestac;ao de Contas de 2010. 0 relat6rio tem mais de 300 paginas, onde estao
apresentados
os trabalhos
desenvolvidos
por cada setor
da AMAI.
Na cerimonia de posse 0 Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI em 2010,
Bruno Linhares Bortoluzzi transmitiu 0 cargo ao Prefeito de Xaxim, Gilson Vicenzi
(Tinho). A transmissao foi marcada simbolicamente pela entrega de um boton.
Na sequencia Vicenzi deu posse aos demais componentes da Diretoria.
Pronunciamentos ....
Representando 0 Conselho Politico da Associac;ao, 0 Prefeito de Sao Domingos
e 1°Vice-presidente
da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), comentou da
responsabilidade
em estar na Diretoria da AMAI. " Sabemos do nosso
compromisso enquanto gestores em cada um dos nossos munidpios e combinar
isso com mais a atribuic;ao de dirigir a nossa Associac;ao e mais uma carga, mas
nao tenho duvida da capacidade de trabalho desta Diretoria, assim como foi
desenvolvida
pelos nossos
antecessores",
enfatizou
0
Prefeito
Kiko.
Bortoluzzi no discurso de despedida agradeceu 0 companheirismo dos Prefeitos
e dos colaboradores da AMAI, "Este grupo de trabalho e extremamente
determinado, agradec;o a todos que colaboram comigo neste ana de 2010 em
que
estive
frente
a
Associac;ao",
destacou
ele.

o

Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI,
continuar com os projetos que ja estao em
dar continuidade ao trabalho que ja existe,
para
0
desenvolvimento
da

Gilson Vicenzi, disse que pretende
andamento na Associac;ao. "Vamos
e com certeza buscar novas ideias
regiao",
salientou
Vicenzi.

Ao final da cerimonia os Prefeitos que estiveram na Diretoria Executiva em 2010,
receberam placas de homenagem pelo trabalho desenvolvido neste perfodo.
Fonte: Fernanda Bertotto/Assessora
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Colegiado de Assist£mcia Social da AMAI escolhe
nova diretoria

o Colegiado

de Assistencia Social da AMAI realizou na quarta-feira (16) escolha da
nova diretoria para 0 ana de 2011. Tambem foi debatido pelo grupo 0 planejamento
de trabalho para 0 come<;o deste ano.

o seguinte

grupo assumiu a Diretoria:

- Presidente: Elizangela Pulga (Xaxim)
- Vice-Presidente:

Sirlei Dal Bianco (Marema)

- 18 Secretaria: Francieli Biasi (Entre Rios)
- 28 Secretaria: Maridalva Colpani (Vargeao)
Nas sugestoes de trabalho levantadas pelo grupo estao 0 esclarecimento sobre a
tipifica<;ao dos servi<;os da assistencia social, e a resolu<;ao do CNAS/CONANZA
sobre convivencia familiar e comunidade.

o Colegiado

realiza reunioes bimestrais e vai adequando 0 planejamento de
trabalho de acordo com as necessidades trazidas para discussao.
Fonte: Fernanda
Bertotto - Ascom AMAI
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Colegiado de Assistencia Social
da AMAI escolhe nova diretoria

o

Co/egiado de Assistencia Social
da AMAI realizou na quarta-feira (16)
escolha da nova diretoria para 0 ana de
2011. Tambem foi debatido pe/o grupo
o planejamento de trabalho para 0
come~o deste ano.

18/02 - 0 seguinte grupo assumiu a Oiretoria:

- Presidente: Elizangela Pulga (Xaxim)
- Vice-Presidente: Sirlei Oal Bianco (Marema)
- 1a Secretaria: Francieli Biasi (Entre Rios)
- 2a Secretaria: Maridalva Colpani (Vargeao)
Nas sugestoes de trabalho levantadas pelo grupo estao 0 esclarecimento sobre a
tipificac;ao dos servic;os da assistemcia social, e a resoluc;ao do CNAS/CONANZA
sobre convivemcia familiar e comunidade.
o Colegiado realiza reunioes bimestrais e vai adequando 0 planejamento de
trabalho de acordo com as necessidades trazidas para discussao.
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Colegiado de Assistencia Social
da Amai esco_lhe nova diretoria
Fernanda Bertotto/Divulgac;ao

#'.

Elizangela,

Sirlei, Francieli e Maridalva

o Colegiado de Assistencia
Social daAmai realizou na quarta-feira (16) escolha da nova diretoria para a ana de 2011. Tambern foi debatido pelo grupo a
planejamento de trabalho para a
come<;o deste ana.
Nas sugestoes de trabalho
-Ievantadas pelo grupo estao a
esclarecimento sabre a tipifica<;aodos servi<;os da assistencia
social, e a resolu<;ao do CNAS/
Conanza sabre convivencia fami-

liar e comunidade.
o Colegiado realiza reuni6es
bimestrais e vai adequando a planejamento de trabalho de acordo com as necessidades trazidas para discussao.
o seguinte grupo assumiu a
Diretoria: Presidente: Elizangela Pulga (Xaxim); Vice-Presidente: Sirlei Dal Bianco (Marema);
1a Secretaria: Francieli Biasi (Entre Rios); 2a Secretaria: Maridalva Colpani (Vargeao).

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

CLIPPING
Velculo: Folha Regional - Xanxere

18/2/2011

Colegiado de Assistencia Social
da Amai escolhe nova diretoria
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Elizangela, Sirlei, Francieli e Maridalva

do CNAS/Conanza
sobre
Xanxere - 0 Colegiado
de Assistencia Social daAmai. convivencia familiar e corealizou na quarta-feira, dia munidade.
o Colegiado realiza reu16, escolha da nova diretoria
para 0 ana de 2011. Tambem nioes bimestrais e vai adefoi debatido pelo grupo 0 pla- quando 0 planejamento de
nejamento de trabalho para 0 trabalho de acordo com as
necessidades trazidas para
comec;:odeste ano.
discussao.
Nas sugestoes de trabalho levantadas pelo .--------------.
grupo, estao 0 es0 seguinte grupo assumiu a Diretoria:
c1arecirnento sobre
. Presidente: Elizangela Pulga (Xaxim)
a tipificac;:aodos ser- . Vice·Presidente: Sirlei Dal Bianco (Marema)
vic;:osda assistencia
_1" Secretilria: Francieli Biasi (Entre Rios)
social e a resoluc;:ao _2" Secretilria: Maridalva Colpani (Vargeao)
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Vargeao Ii 0 primeiro municipio
da AMAI a ingressar no CIGA
a inseryao do municipio de Vargeao no
CIGA - DOM e mais uma grande ayao da
Administrayao em busca da transparencia
das ayoes desenvolvidas pelo Govemo
Municipal, dan do mais credibilidade e
confiabilidade nas ayoes administrativas,
"e mais urn grande passo que estamos
dando em busca de uma melhor transparencia da nossa gestao, oferecendo a nossa
populayao 0 dire ito 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 faci.lidade de acesso as
informayoes burocraticas da .administrayao
publica, afim de que todos possam acompanhar as publicayoes legais principalmente as
licitayoes, que sao as formas de aquisiyoes
de bens e serviyos do Governo Municipa)",
finalizou.
CIGA foi concebido pela Federayao
Catarinense de Municipios (FE CAM) com
a finalidade de desenvolver ferramentas de
governanya eletronica, por meio do emprego
de tecnologias da informayao e comunicayao
(TIC). Todqs os municipios catarinenses podem fazer parte do CIGA, basta que se aprove
uma lei especifica autorizando 0 ingresso do
municipio no consorcio;
. 0 linkdireto de aces so ao Diario Oficial do
Municipio e www.diariomunicipal.sc.gov.br.
Pela site da Prefeitura www.vargeao.sc.gov.
br, qualquer cidadao tambem tera aces so as
publicayoes do DOM.

Diana Dticia:1

. .

dos,.

unlc plOS

o municipio de Vargeao aderiu na ultima
semana ao Consorcio de Informatica da Gestao Publica Municipal (CIGA). 0 CIGA tern
o 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. 0 produto oferecido
pelo CIGA eo Diario Oficial dos Municipios
(DOM), meio em que utiliza a internet para a
divulgayao de todos os atos administ~~tivos
municipais.
A partir de agora, 0 cidadao tera duas alternativas de acompanhamento das informayoes das ayoes administrativas do Governo
Municipal, podendo acessar 0 site oficial da
prefeitura, que con tern muitas informayoes
da municipalidade, e 0 site das Publicayoes
Oficiais do municipio, podendo aco'mpanhar
a legalidade e a transparencia das ayoes desenvolvidas pela administrayao.
o Prefeito Amarildo Paglia destacou que

o
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Perdas com exporlalioes
Vicenzi assinala que muitos
municipios pequenos sofrem
perdas injustas no calculo do
retorno do ICMS - principal
fonte de receitas mUnicipais,
juntamente com 0 Fundo de
Participa<;ao dos municipios
(pPM). 0 novo Presidente da
Amai exemplifica essas perdas
nas exporta<;oes de produtos
proprios ou industrializados,
da cadeia agropecwilria do
estado. Nestes casos, 0 credito
do retorno e canalizado exclusivamente aos municipios
portuarios - em SC Itajai e Im-

bituba - onde os produtos sao
embarcados, em claro prejuizo'
aos municipios produtores.
Estes arcam com altos custos
na manuten<;ao de .estradas
.de escoamento da produ<;ao,
alem de outros investimentos que dao sustenta<;ao e
qualidade de vida a milbares
de funcionarios
e agricultores integrados as grandes
agroindustrias, responsaveis
pela exporta<;ao de produtos
prontos para 0 consumo. Os
municipios portuarios, lembra
Vicenzi, acabam ficando com

o ICMS e tern apenas 0 trabaIbo de embarcar os produtos
prontos, e de receber blocos
de notas que os habilitam a
receber 0 retorno de ICMS.
Para Vicenzi, uma das sugestoes a serem apresentadas
preve que municipios com
men os de 50 mil habitantes
que tenham participa<;ao na
gera<;a.o de produtos para
exporta<;ao recebam, alem do
rateio 'normal' do ICMS entre
todos os municipios, mais urn
adicional para compensar as
perdas.

'HabitaGao: Consorcios lavorecem
Em 2010, a Associa<;ao dos Municipios do
Alto Irani capacitou prefeituras para a montagem de pIanos municipais de habita<;ao, direcionados a popula<;ao de baixa renda, seguindo
a politica habitacional do Governo Federal que
privilegia aquela faixa populacional, especialmente atraves do Prograrna Minha Casa, Minha
Vida. Com base nestes program as mllnicipais,
neste ano, segundo Gilson Vicenzi, a proposta
da Amai e formar urn consorcio com os 14
municipios, apresentando projeto regional
de habita<;ao, procedimento que tern maiores
chances de aprova<;ao e tambem pode ter sua
execu<;ao de forma mais rap ida. "De posse
desse plano regional, vamos buscar recursos
tanto em Florianopolis como em Brasilia.
Queremos criar - de acordo com a demanda de

habita<;oes de cada municipio - urn coeficiente
regional", explica Vicenzi. "Quando forem
obtidos financiamentos,
os recursos serao
rateados entre os municipios, de acordo com
o coeficiente de cada urn. Exemplificando: Se
Xanxere tern deficit habitacional de 500 unidades, Xaxirn de 300 e Abelardo Luz de 150
unidades, a cada libera<;ao 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 estudo pela nova diretoria e
a cria<;ao, em ambito regional, de urn departamento de agricultura com quadros proprios
dentro da Associa<;ao dos Municipios do Alto
Irani. A Diretoria da Amai empossada ontem
tern mandato de urn ano.
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Diretoria Executiva da AMAI 2011 realiza cerimonia de posse
18 de Fev de 2011 - 10hOOmin

A Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani
(AMAI) promoveu na tarde de ontem (14) a
primeira Assembleia de Prefeitos deste ano.
Na oportunidade foi realizada a posse da
Diretoria Executiva para a gestao 2011.
No encontro tambem foi entregue aos Prefeitos 0 Relatorio de Atividades e
Prestac;aode Contas de 2010. 0 relatorio tem mais de 300 paginas, onde
estao apresentados os trabalhos desenvolvidos por cada setor da AMAI.
Na cerimonia de posse 0 Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI em
2010, Bruno Linhares Bortoluzzi transmitiu 0 cargo ao Prefeito de Xaxim,
Gilson Vicenzi (Tinho). A transmissao foi marcada simbolicamente pela
entrega de um boton. Na sequencia Vicenzi deu posse aos demais
componentes da Diretoria.
Pronunciamentos ....
Representando 0 Conselho Politico da Associac;ao, 0 Prefeito de Sao
Domingos e loVice-presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko),
comentou da responsabilidade em estar na Diretoria da AMAI. " Sabemos
do nosso compromisso enquanto gestores em cada um dos nossos
munidpios e combinar isso com mais a atribuic;ao de dirigir a nossa
Associac;ao e mais uma carga, mas nao tenho duvida da capacidade de
trabalho desta Diretoria, assim como foi desenvolvida pelos nossos
antecessores", enfatizou 0 Prefeito Kiko.
Bortoluzzi no discurso de despedida agradeceu 0 companheirismo dos
Prefeitos e dos colaboradores da AMAI, "Este grupo de trabalho e
extremamente determinado, agradec;o a todos que colaboram comigo
neste ana de 2010 em que estive frente a Associac;ao", destacou ele.

o

Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, disse
pretende continuar com os projetos que ja estao em andamento
Associac;ao. "Vamos dar continuidade ao trabalho que ja existe,
certeza buscar novas ideias para 0 desenvolvimento da regiao",
Vicenzi.

que
na
e com
salientou

Ao final da cerimonia os Prefeitos que estiveram na Diretoria Executiva em
2010, receberam placas de homenagem pelo trabalho desenvolvido neste
perfodo.
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de RH no Servic;o Publico esta semana

21/02 - Xanxere - A Associag80 dos Municfpios do Alto Irani (AMAI) em parceria
com a Escola de Gest80 Publica Municipal (EGEM) promove nos dias 23 e 24 de
fevereiro 0 curso "Quest6es polemicas de Recursos Humanos no Servigo Publico".
objetivo do curso e trabalhar quest6es especfficas e polemicas envolvendo 0
setor de Recursos Humanos na Administrag80 Publica Municipal, que pautam
duvidas e muitas vezes irregularidades
administrativas,
sendo estas de
responsabilidade ao gestor publico municipal.
o curso sera ministrado pelo Advogado Marcos Fey Probst, que atualmente e
Diretor Geral da Agencia de Regulag80 Intermunicipal de Saneamento (ARIS). Em
2010 a AMAI capacitou mais de 1500 servidores em cursos e reuni6es tecnicas.

o
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AMAI promove curso de RH no Servico Publico

A Associayao dos Municipios do Alto Irani - AMAI, em
parceria com a Escola de Gestao Publica Municipal - EGEM,
promove nos dias 23 e 24 de fevereiro 0 curso "Questoes
poh§micas de Recursos Humanos no Serviyo Publico".

o objetivo

do curso e trabalhar questoes especificas e polemicas envolvendo 0 setor
de Recursos Humanos na Administrayao Publica Municipal, que pautam duvidas e
muitas vezes irregularidades administrativas, sendo estas de responsabilidade ao
gestor publico municipal.

o curso

sera ministrado pelo Advogado Marcos Fey Probst, que atualmente e Diretor
Geral da Agencia de Regulayao Intermunicipal de Saneamento (ARIS). Em 2010 a
AMAI capacitou rna is de 1500 servidores em cursos e reunioes tecnicas.
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Noticias
Diretoria Executiva da AMAI 2011 realiza cerimonia de posse

21/02/2011 - 11:08:00
A Associac;aodos Municipios do Alto Irani (AMAI) promoveu na tarde do dia 14
de fevereiro a primeira Assembleia de Prefeitos deste ano. Na oportunidade foi
realizada a posse da Diretoria Executiva para a gestao 2011.
No encontro tambern foi entregue aos Prefeitos 0 Relat6rio de Atividades e
Prestac;ao de Contas de 2010. 0 relat6rio tern rnais de 300 paginas, onde estao
apresentados os trabalhos desenvolvidos por cada setor da AMAI.
Na cerimonia de posse 0 Prefeito de Xanxere e Presidente da AMAI em 2010, Bruno
Linhares Bortoluzzi transmitiu 0 cargo ao Prefeito de Xaxim, Gilson Vicenzi (Tinho).
A transmissao foi marcada simbolicamente pela entrega de urn boton. Na sequencia
Vicenzi deu posse aos demais componentes da Diretoria.
Pronunciamentos
Representando 0 Conselho Politico da Associac;ao, 0 Prefeito de Sao Domingos e
1°Vice-presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), comentou da
responsabilidade em estar na Diretoria da AMAI. " Sabemos do nosso compromisso
enquanto gestores em cada urn dos nossos municipios e combinar isso com mais a
atribuic;aode dirigir a nossa Associac;aoe rnais uma carga, mas nao tenho duvida da
capacidade de trabalho desta Diretoria, assim como foi desenvolvida pelos nossos
antecessores", enfatizou 0 Prefeito Kiko.
Bortoluzzi no discurso de despedida agradeceu 0 companheirismo dos Prefeitos e
dos colaboradores da AMAI, "Este grupo de trabalho e extremamente determinado,
agradec;oa todos que colaboram comigo neste ana de 2010 em que estive frente a
Associac;ao",destacou ele.

o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, disse que pretende
continuar com os projetos que ja estao em andamento na Associac;ao. ''Vamos dar
continuidade ao trabalho que ja existe, e com certeza buscar novas ideias para 0
desenvolvimento da regiao", salientou Vicenzi.
Ao final da cerimonia os Prefeitos que estiveram na Diretoria Executiva em 2010,
receberam placas de homenagem pelo trabalho desenvolvido neste periodo.
Fonte: Assessoria de Imprensa AMAI
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AMAI promove curso de RH no Servi~o Publico
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
Xanxere - A Associa9ao dos Municfpios do Alto Irani
(AMAI) em parceria com a Escola de Gestao Publica
Municipal (EGEM) promove nos dias 23 e 24 de
fevereiro 0 curso "Questoes polemicas de Recursos
Humanos no Servi90 Publico".

o objetivo do curso e trabalhar questoes especfficas e
polemicas envolvendo 0 setor de Recursos Humanos
na Administra9ao
Publica Municipal, que pautam
duvidas
e
muitas
vezes
irregularidades
administrativas, sendo estas de responsabilidade ao
gestor publico municipal.
o curso

sera ministrado pelo Advogado Marcos Fey Probst, que atualmente e Diretor
Geral da Agencia de Regula9ao Intermunicipal de Saneamento (ARIS). Em 2010 a
AMAI capacitou mais de 1500 servidores em cursos e reunioes tecnicas.
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\Amai pro~move'curso"Cle
RH no Servi~o Publico
Xanxere - A Associayao

,

dos Municipios do Alto Irani
(Amai) em parceria com a &cola de Gestao PUblica Municipal
(Egem) promove, nos dias 23 e
24 de fevereiro, 0 curso "Questoes Polemicas de Recursos
Humanos no Serviyo PUblico".
o objetivo do curso e trabalhar questoes especificas e
polemicas envolvendo 0 Setor
deRecursosHumanosnaAdministrac;:aoPUblica Municipal, que
pautarn dUvidas e, muitas vezes,
irregularidades administrativas,
sendo estas de responsabilidade
ao gestor pUblico municipal.
o curso sera ministrado pelo
advogado Marcos Fey Probst,
queatualmente ecliretorGeral da
Agenciade RegUlac;:aoIntermunicipal de Sanearnento (Aris).
Em 2010, a Amai capacitou •
mais de 1500 servidores em
cursos e reuni5es tecnicas.

~

.
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AMAI promove
1 curso'de RH n'o
Servi~oPublico

Xanxere - A' 'Associar;ao
dos Municipios do Alto Irani (AMAI) em parceria com
a Escola de Gestao Publica
Municipal (EGEM) promove
nos dias 23 e 24 de fevereiro 0
curso "Questoes polemicas de
Recursos Humanos no Servir;o Publico".
o objetivo do curso e trabalhar questoes especificas e
polemicas envolvendo 0 setor de Recursos Humanos na
Administrar;ao Publica Municipal, que pautam duvidas e.
muitas vezes irregularidades·
adrriinistrativas, sendo estas
de responsabilidade ao gestor
publico municipal.
o curso sera ministrado.
pelo Advogado Marcos Fey
Probst, que atualmente e
Diretor Ge~al da Agencia de
Regular;ao
Intermunicipal
de Saneamento (ARIS). Em
2010 a AMAI capacitou mais
de 1500 servidores em cursos
e reunioes tecnicas.

- 2011

AMAI
---
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Amai promove curso de RH no
servi~o publico esta semana
AAssocia9ao dos Municfpios
do Alto Irani (Amai), em parceria
com a Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM), promove
nesta quarta (23) e quinta-feira
(24),0 curso "Questoes polemicas de Recursos Humanos no
Servi90 Publico".
objetivo do curso e trabaIhar questoes especfficas e polemicas envolvendo 0 setor de
Recursos Humanos naAdminis~
tra9ao Publica Municipal, que

a

pautam duvidas e muitas vezes
irregularidades administrativas,
sendo estas de responsabilidade ao gestor publico municipal.
a curso sera ministrado pelo
Advogado Marcos Fey Probst,
que atualmente e Diretor Geraf
daAgencia de Regula9ao Intermunicipal
de Saneamento
(ARIS).
Em 2010 a Amai capacitou
mais de 1500 servidores em cursos e reunioes tecnicas.

AMAI
---
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Curso de RH na AMAI: mais de 30 municipios participam do evento

A AssoCiayao dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) em parceria com a Escola de Gestao
Publica Municipal (EGEM) promove nesta
quarta e quinta-feira 0 curso de Questoes
Polemicas de Recursos Humanos no Serviyo
Publico. No evento participam servidores
publicos de mais de 30 municipios, num total de 70 participantes.
A abertura do evento foi realizada pelo Prefeito de Xanxere e Membro Titular do
Conselho Fiscal da Federayao Catarinense de Municipios (Fecam), Bruno Linhares
Bortoluzzi que salientou a importancia da busca de conhecimento para aprimorar a
gestao publica.
- Hoje cabe a todos dentro da administrayao publica, tanto aos gestores quanto os
tecnicos, estar cientes e conhecedores de todas as responsabilidades de lei, que
cada ayao implica - ressalta Bortoluzzi.

o Advogado,

Marcos Fey Probst, comenta da importancia do setor de RH no serviyo
publico como uma ferramenta de controle dos recursos de pessoal e tambem como
filtro para a gestao publica.
- No curso de hoje estamos trocando inumeras experiemcias, pois, temos
contadores, procuradores, pessoas do juridico e administrativo das prefeituras que
estao aqui buscando saber mais para desenvolver um trabalho qualificado dentro
das exigencias que Ihe sao conferidas - finaliza ele.
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Curso de RH na Amai: mais de 30 municipios participam do evento
-.-=

Xanxere - A Associayao
.
iF
dos Municipios do Alto Irani
~.
(Alnai), em parceria com a
go
Escola deGestao PUblicaMu~
nicipal (Egem), prossegue hoje
~
com 0 curso de Questoes Po\1;
leInicasde Recursos Humanos
~.
no ServiyoPUblico.No evento,
participam servidores publicos
de mais de 30 municipios,
num total de 70 partiCipantes.
A abertura do evento foi
realizada pelo prefeito de
Xanxere e Membro Titular do
Consellio Fiscal da Federayao
Gatarinense de Municipios
(Fecam), Bruno Linhares
Bortoluzzi, que salientou a Participam do curso 70 pessoas de toda a regiao
Probst comenta a importfulcia
importfulcia da busca de _co- aos tecnicos, estar cientes
nhecimento para aprimorar a e conhecedores de todas as do setor de RH no serviyo
gestao publica. .
responsabilidades de lei, que publico como uma ferramenta
"Hoje, cabe a todos dentro cada ayao implica", ressalta de controle dos recursos de
da administrayao publica,
pessoal e tambem como filtro
Bortoluzzi.
tanto aos gestores quanto
p~a a gesta? publica.
o
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