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Segunda reuniao da AMAI nos comandos

do presidente

Gilson Vicenzi

A Associa~ao dos Municipios do Alto Irani (Amai)
realiza, nesta quinta-feira, dia 10, a segunda
Assembleia de Prefeitos de 2011, seguindo assim
roteiro de reunioes mensa is da Associa~ao.

0

De acordo com 0 presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, 0
assunto em debate sera sobre 0 deficit habitacional e a
necessidade que os municfpios pertencentes a AMAI
necessitam.
- Teremos a apresentagao do deficit habitacional e a
necessidade de investimentos nos municfpios que
construiram os Pianos de Habitagao com 0 apoio da Associagao. Alem disso, tera a deliberagao de
um projeto que visa 0 aumento da receita municipal, 0 qual podera ser acompanhado pelo
especialista em Direito Tributario, Dr. Adriano Santos - salienta Tinho.
Em relagao a seu mandato, 0 presidente, mais conhecido como Tinho, ressalta que dara continuidade
aos trabalhos que vinha sendo realizado na gestao anterior.
- A principio vamos dar continuidade com os trabalhos e ter uma boa visao sobre os andamentos dos
trabalhos. Em primeiro lugar temos que ter uniao de todos os prefeitos para trabalharmos num unico
foco, que e uma regiao que exige, uma regiao muito forte que tem um certo respeito a nfvel estadual
e federal - comenta 0 presidente Tinho.
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Assembleia de Prefeitos da Amai acontece nesta quinta-feira, dia 10
A Associa<;ao dos Municipios do Alto Irani (Amai) realiza,
nesta quinta-feira, dia 10, a segunda Assembleia de
Prefeitos de 2011, seguindo assim a roteiro de reuni6es
mensais da Associa<;ao.
A reuniao esta marcada para as 17h, no Audit6rio da
Amai.

qual podera ser acompanhado

Na pauta, estao as seguintes assuntos: a apresenta<;ao
do deficit habitacional e necessidade de investimentos
nos municipios que construiram as Planas de Habita<;ao
com a apoio da Associa<;ao; e tambem a delibera<;ao de
um projeto que visa ao aumento da receita municipal, a
pelo especialista em Direito Tributario, Dr. Adriano Santos.

Tambem serao discutidos na reuniao assuntos relacionados aos Departamentos
Topografia da Amai.
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AM AI realiza Assembleia de Prefeitos nesta quinta-feira

'.ang

A Associa<;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta
quinta-feira a segunda Assembleia de Prefeitos de 2011, seguindo
•.•
assim 0 roteiro de reuni6es mensais da Associa<;ao.Na pauta do dia
95,SfM
estao a Apresenta<;ao do deficit habitacional e necessidade de
investimentos nos municipios que construiram as Pianos de Habita<;ao com 0 apoio da
Associa<;ao e tambem a delibera<;ao de urn projeto que visa a aumento da receita
municipal, 0 qual poderc~ ser acompanhado pelo especialista em Direito Tributario, Dr.
Adriano Santos.
Ainda assuntos relacionados aos Departamentos de Engenharia e Topografia da AMAI. A
reuniao esta marcada para iniciar as 17horas.
Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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AMAI realiza Assembh~ia de Prefeitos nesta quinta-feira
A Associac;c3o dos Municipios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta
quinta-feira a segunda Assembleia de Prefeitos de 2011,
seguindo assim 0 roteiro de reuni6es mensais da Associac;c3o.
Na pauta do dia esta a Apresentac;c3o do deficit habitacional e
necessidade de investimentos nos municfpios que construiram os
Pianos de Habitac;c3ocom 0 apoio da Associac;c3o e tambem a
deliberac;c3o de um projeto que visa 0 aumento da receita
municipal, 0 qual podera ser acompanhado pelo especialista em
Direito Tributario, Dr. Adriano Santos.
Ainda assuntos relacionados aos Departamentos de Engenharia e Topografia da AMAI. A reuniao
esta marcada para iniciar as 17horas.

Fonte:

Fernanda

BertoUo - Ascom AMAI
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AMAI realiza Assembleia de Prefeitos nesta quinta-feira

Xanxere - A Associa9ElO dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) realiza nesta quinta-feira a segunda Assembleia
de Prefeitos de 2011, seguindo assim 0 roteiro de
reuni6es mensais da Associa9Elo.
Na pauta do dia esta a Apresenta9ElO do deficit
habitacional
e necessidade
de investimentos
nos
municipios que construfram os Pianos de Habita9ElO com
o apoio da Associa9ElO e tambem a delibera9ElO de um
projeto que visa 0 aumento da receita municipal, 0 qual
podera ser acompanhado
pelo especialista em Direito
Tributario, Dr. Adriano Santos.
Ainda assuntos relacionados
aos Departamentos
de
Engenharia e Topografia
da AMAI. A reuniElo esta
marcada para iniciar as 17horas.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Assembleia de Prefeitos

AAssociar;;ao dos Municfpios do Alto Irani (A~aj) realiza hoje,
as 17 horas, a segunda Assembleia de Prefeitos de 2011, seguindo 0 roteiro de reuni6es mensais da Associar;;ao. Na pauta
do dia estao a apresentar;;ao do deficit habitacional e necessida- ;.
de de investimentos nos municfpios que construiram os Pianos'
de Habitar;;ao com 0 apoio da Associar;;ao e tambem a deliberar;;ao de um projeto que visa 0 aumento da receita municipal, 0
qual poden!! ser acompanhado pelo especialista em Direito Tribu- .
tario, Adriano Santos. Ainda assuntos relacionados aos Departamentos de Engenharia e Topografia daAmai.
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Xanxere - A Associa~ao dos Munidpios do
AJto Irani (AMAI) realiza nesta quinta-feira
a segunda Assembleia
de Prefeitos de 2011, seguindo assim 0 roteiro
de reunioes mensais da
Associa~a:o.
Na pauta do dia estao a
Apresenta~ao do deficit
habitacional e necessidade de investimentos nos
munidpios que construiram os PIanos de Habita~ao com 0 apoio da
Associa~ao e tambem a
delibera~ao de urn projeto que visa 0 aumento da
receita municipal, 0 qual

Assembleia acontece hoje
podeni ser acompanhado pelo especialista em
Direito Tributario, Dr.
Adrjano Santos.
Ainda assuntos rela-

cionados aos Departamentos de Engenharia
e Topografia da AMAI.
A reuniao esta marcada
para iniciar as 17horas.
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Segunda reuniao da AMAI aconteceu nesta quinta-feira
11 de Mar de 2011 - 10h39min

Xanxere - A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani
(Amai) realiza, nesta quinta-feira,
dia 10, a segunda
Assembleia de Prefeitos de 2011, seguindo assim 0 roteiro
de reunioes mensais da Associac;ao.
De acordo com 0 presidente da AMAI, Gilson Vicenzi,
deficit habitacional e a necessidade que os municipios

assunto em debate sera sobre 0
pertencentes a AMAI necessitam.

0

- Teremos a apresentac;ao do deficit habitacional e a necessidade de investimentos
municipios que construlram os Pianos de Habitac;ao com 0 apoio da Associac;ao.

nos

Alem disso, tera a deliberac;ao de um projeto que visa 0 aumento da receita municipal, 0
qual podera ser acompanhado pelo especialista em Direito Tributario, Dr. Adriano Santos
- salienta Tinho.
Em relac;ao a seu mandato, 0 presidente, mais conhecido como Tinho, ressalta que dara
continuidade aos trabalhos que vinha sendo realizado na gestao anterior.
- A principio vamos dar continuidade com os trabalhos e ter uma boa visao sobre os
andamentos dos trabalhos. Em primeiro lugar temos que ter uniao de todos os prefeitos
para trabalharmos num unico foco, que e uma regiao que exige, uma regiao muito forte
que tem um certo respeito a nlvel estadual e federal - comenta 0 presidente Tinho.
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Reuniao da Amai

AAssociayao dos Municfpios do Alto Irani (Amai) realizou ontem a segunda reuniao com os prefeitos assoCiados. Em discussao 0 deficit habitacional e a necessidade dos municfpios.
Durante 0 encontro tambem aconteceu a deliberayao de um pro~
jeto que visa 0 aumento da receita municipal, palestrado pelo :
especialista em Direito Tributario, Dr. Adriano Santos. Vicenzi
assumiu como presidente da entidade com vontade de auxiliar
os municfpios no seu desenvolvimento dentro de uma vi sao municipalista, para que toda regiao cresya em conjunto.
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Prefeitos da regiao da
j Amai estiveram reunidos
! na tarde de ontem em Assembleia. A reuniao aconteceu na sede da associa~ao
em Xanxere e teve como assunto principal 0 deficit ha-

1

bitacional enfrentado por
municipios da regiao. Pre- ,
feituras prepararam PIanos
Municipais de Habita~ao
que deverao ser entregues
em breve ao Ministro das
Cidades.
'
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produtores

Assunto foi debatido na Assembleia do Prefeitos do Alto Irani.

Xanxere - "0 ICMS esta muito abstrato, nos nao conseguimos ter uma
realidade do que e 0 retorno. As prefeituras tem seus investimentos e seus
compromissos ja denominados.
E quando menDs se espera (0 retorno de ICMS) vem pela metade". A
observagao critica do prefeito de Xaxim e presidente da Associac;:ao dos
Municipios do Alto Irani (Amai), Gilson(Tinho) Vicenzi esta incluida entre as
maiores batalhas deste ana entre prefeitos da microrregiao, que realizaram
na tarde de quinta-feira, 10, a segunda assembleia geral, onde 0 tema
tambem foi abordado.
"Nos ficamos so com as despesas"
A principal bandeira de luta dos prefeitos da regiao tambem serve para todos
os municipios catarinenses que geram produtos para exportac;:ao: 0 retorno
de ICMS referente as vendas exlernas acaba engordando os cofres principalmente das prefeituras de municipios portuarios,
(Itajai, Imbituba e Sao Francisco do Sui ).
Municfpios que produzem mercadorias exportadas participam do retorno do ICMS recolhido na operac;:ao com criterios
legalmente corretos, diante da lei, porem injustos socialmente. Segundo estimativa do prefeito Tinho Vicenzi, somente Xaxim
perde mensalmente cerca de 300 mil - aproximadamente
30% da receita total, por nao ter um retorno justo sobre 0 que e
produzido e exportado a partir de propriedades rurais do municipio.
"A tendencia do retorno de ICMS nos proximos meses e de diminuir. As notas de transferencias da nossa regiao, da industria e
do comercio, que vai para exportac;:ao e 0 nosso maior problema. Vai ate Itajai com nota de transferencia, chega la, faturam 103 e
ficam com 0 credito (de ICMS) limpo, para eles.
Enos ficamos so com as despesas e investimentos aqui, com menDs valor agregado que 0 outro movimento economico",
explica 0 presidente da Amai.

Encontro com Secreta rio da Fazenda nesta semana
Na pratica, a desregulac;:ao na distribuic;:ao do retorno nao esta remunerando quem produz com qualidade e padr6es de
exportac;:ao, numa flagrante injustic;:a tributaria que ha alguns anos vem sendo discutida no ambito de Governo do Estado e
Secretaria da Fazenda, sem que se tenha qualquer decisao.
"Quando estava 0 Antonio Gavazzoni(na Secreta ria da Fazenda) a gente estava debatendo isso. Agora com a mudanc;:a de
secretario, estamos vendo aqui atraves da Amai 0 que poderemos fazer. 1550 nos deixa numa situac;:ao complicada e, se nao
resolver 0 problema, quem sabe num futuro proximo os municipios venham a ter que fechar as portas" - brinca, mas falando
serio 0 presidente Tinho Vicenzi.
Ele informa nao ter conseguido ainda conversar sobre 0 tema com 0 novo secreta rio da Fazenda do Governo Colombo,
Ubiratan Rezende. Nesta semana, segundo Tinho, os prefeitos da regiao devem procurar novamente Rezende e levar a ele a
preocupac;:ao dos municipios e 0 pedido de uma divisao mais justa do retorno.

Municipios portuarios, os mais beneficiados
"Somente em Xaxim sao R$ 350 mil a menDs por meso Eo uma diferenc;:a muito grande. Eu ate contesto os numeros que temos
aqui na Amai, porque parecem nao ser verdadeiros, mas e isso mesmo: Quando sai 0 produto daqui(para os portos) como
transferencia de mercadoria, sobra so despesa para as prefeituras.
E essa despesa vem comendo todo 0 outro valor agregado que produzimos. 1550 complica a vida de todos os municipios",
exemplifica Vicenzi. Segundo ele, "os pequenos municipios, com menDs de 50 mil habitantes, tem uma despesa alta, per capta.
Nao se tem um campo aberto de industrializac;:ao que possa oferecer empregos qualificados, que renda bem para 0
trabalhador.
Assim, as dificuldades surgem a cada dia que passa para as prefeituras, que temos que auxiliar um pouco mais a renda das
familias". Tinho Vicenzi tamMm aposta na entrada da Federac;:ao das Associac;:6es de municipios - Fecam, nessa questao: "No
momento em que conseguirmos provar com documentos que isso esta acontecendo - estamos fazendo todas as revis6es acredito que a Fecam va se associar aos municipios", acredita 0 presidente.
Na regiao da Amai os 14 municipios enfrentam dificuldades de caixa e todos teriam direito a um acrescimo de retorno, por
conta de produtos que sao exportados pelos portos catarinenses com creditos de retorno favorecendo municipios portuarios, e
nao os municfpios produtores.

Divisao do bolo e forc;:a politica
A divisao do bolo total de ICMS dos estados e regulamentada por duas leis e um emaranhado de portarias e normas, nem
sempre faceis de serem interpretadas.
o grande obstaculo, porem, esta em convencer os municipios portuarios a abrir mao de parte de seu retorno para transferir
recursos aos municipios produtores. Como trata - se de um "bolo", aumentar a fatia de algum municipio significa,
automaticamente, diminuir a fatia de outro, principalmente Itajai, onde esta 0 maior porto catarinense.
Com maior forc;:a politica e representac;:ao parlamentar forte, em diversos partidos, a disputa com municipios menores,
espalhados pelo estado, fica desigual, favorecendo francamente os municipios portuarios.

Texlo e foto: Romeu Scirea Filho
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Aumento da receita municipal em discussao
na Assembleia de Prefeitos da AMAI
14/03 - Xanxere - A AssociaC;8o dos Municipios do Alto Irani (AMAI) promoveu na tarde de
quinta-feira
(10)
a segunda
Assembleia
Ordinaria de Prefeitos de 2011. 0 Prefeito de
Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi
conduziu os trabalhos da reuni80.
primeiro item da pauta da reuni80 foi a
apresentac;ao pela coordenadora da equipe de
HabitaC;80, Clarete Trzcinski, que relatou aos .
prefeitos sobre 0 investimento necessario para
sanar 0 deficit habitacional encontrado durante
o desenvolvimento dos Pianos Municipais de
HabitaC;80 de Habitac;ao de interesse Social
realizados pela AMAI em 2010.
Na sequencia 0 Advogado Tributarista, Adriano dos Santos, apresentou 0 projeto de
melhoria da receita municipal atraves de uma assessoria tributaria a ser desenvolvida pela
AMAI em contratac;ao com a empresa Con Tributo.
Neste projeto inicialmente sera realizada urn treinamento aos tecnicos dos municipios
sobre restituic;ao de contribuic;ao previdenciaria, onde os servidores serao capacitados para
desenvolverem os processos. Posteriormente em uma segunda etapa sera realizado urn
acompanhamento do processo junto ao municipio. Esta capacitac;ao e gratuita para os
tecnicos das prefeituras.
A partir disto a AMAI visa oferecer aos municipios uma assessoria tributaria tendo como
objetivo principal da consultoria 0 aumento da receita propria do Municipio, sem que estas
ac;oes prejudiquem os cidadaos.
Para 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, a recuperaC;80 de receita
municipal e essencial para a sobrevivencia dos municipios. "Temos que buscar alternativas
para melhorar nossa arrecadac;ao sem criar novos impostos, nossa regiao e muito produtiva,
precisamos fazer com que a renda de nossos produtores e empresas fique aqui", salienta 0
Presidente.
o treinamento sobre restituic;80 previdenciaria sera realizado no dia 21 de marc;o e 12 de
abril, os tecnicos dos municipios
podem fazer a inscriC;80 na pagina da AMAI:
www.amaisc.org.br .
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Aumento da receita municipal em discussao na Assembleia de Prefeitos da AMAI
Xanxere - A Associagao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI)
promoveu na tarde de quinta-feira (10) a segunda
Assembleia Ordinaria de Prefeitos de 2011. 0 Prefeito de
Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi conduziu os
trabalhos da reuniao.

o primeiro

item da pauta da reuniao foi a apresentagao pela
coordenadora da equipe de Habitagao, Clarete Trzcinski, que
relatou aos prefeitos sobre 0 investimento necessario para
sanar 0 deficit habitacional encontrado durante 0
desenvolvimento dos Pianos Municipais de Habitagao de
Habitagao de interesse Social realizados pela AMAI em 2010.
Na sequencia 0 Advogado Tributarista, Adriano dos Santos, apresentou 0 projeto de melhoria da
receita municipal atraves de uma assessoria tributaria a ser desenvolvida pela AMAI em contratagao
com a empresa Con Tributo.
Neste projeto inicialmente sera realizada um treinamento aos tecnicos dos municipios sobre
restituigao de contribuigao previdenciaria, onde os servidores serao capacitados para desenvolverem
os processos. Posteriormente em uma segunda etapa sera realizado um acompanhamento do
processo junto ao municipio. Esta capacitagao e gratuita para os tecnicos das prefeituras.
A partir disto a AMAI visa oferecer aos municipios uma assessoria tributaria tendo como objetivo
principal da consultoria 0 aumento da receita propria do Municipio, sem que estas agoes prejudiquem
os cidadaos.
Para 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, a recuperagao de receita municipal e
essencial para a sobrevivencia dos municipios. "Temos que buscar alternativas para melhorar nossa
arrecadagao sem criar novos impostos, nossa regiao e muito produtiva, precisamos fazer com que a
renda de nossos produtores e empresas fique aqui", salienta 0 Presidente.

o

treinamento sobre restituigao previdenciaria sera realizado no dia 21 de margo e 12 de abril, os
tecnicos dos municipios podem fazer a inscrigao na pagina da AMAI:www.amaisc.org.br
Fernanda Bertotto
Ascom AMAI
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ICMS vindo da exporta~ao nao traz
retorno justo a municipios produtores
Prefeitos do Alto Irani vilo ao Secretario da Fazenda pedir corre{:Qo na divisilo do bolo de ICMS briundo de produtos destinados
a exporta{:Qo. Municipios portuarios silo privilegiados, enquanto municipios produtores/exportadores
recebem retornos menores.
Romeu Scirea Fi/ho
~ trializayoo que possa oferecer
Xanxere - "0 ICMS esm
~ empregos qualificados, que
rnuito abstrato, nos nao conW renda bern para 0 trabalhador.
seguimos ter uma realidade do
~. Assim, as dificuldades surgem
que e 0 retorno. As prefeituras
:!! a cada dia que passa para as pretern seus investimentos e seus
:;
o feituras, que temos que auxiliar
cornpromissos jadenominados.
urn pouco mais a renda das faE quando menos se espera (0
milias". Tinho Vicenzi tambem
retorno de ICMS) vern pela
aposta na entrada da Fedemc;:ilo
metade". A observayilo critica
das Associay5es de municipios
do prefeito de Xaxim e presi- Fecam, nessa questilo: "No
dente da Associas:ao dos Mumomento em que conseguirmos
nicipios do Alto Irani (Amai),
provar com docurnentos que
Gilson(Tinho) Vicenzi esta
isso esta acontecendo-estamos
incluida entre as maiores bafazendo todas as revis5es-acretalhas deste ano entre prefeitos
dito que a Fecam va se associar
damicrorregiao, que realizaram
aos municipios", acredita 0
na tarde de quinta-feira, 10, a Assunto foi debatido na Assembleia do Prefeitos do
Alto Irani
presidente. Na regiao da Amai
segunda assembleia geral, onde
os 14 municipios errfrentam
o tema tambem foi abordado.
com nota de transferencia, che- falando serio 0 presidente Tinho
ga 18., fatumm 180 e ficam com 0 Vicenzi. Ele informa nao ter. dificuldades de caixa e todos te'6M_ ficamos sO com credito (de ICMS) limpo, para conseguido ainda conversar riam direito a urn acrescimo de
eles. Enos ficamos so com as sobre 0 tema com 0 novo se- retorno, por conta de produtos
asd~'
que silo exportados pelos portos
A principal bandeira de luta despesas e investimentos aqui, cretario daFazendado Govemo
catarinenses com creditos de
dos prefeitos da regioo tambem
Colombo, Ubiratan Rezende.
com rnenos valor agregado
retorno favorecendo municipios
serve para todos os municipios
que 0 outro movimento eco- Nesta semana, segundo Tinho,
portuarios, e nao os municipios
catarinenses que geram produos prefeitos da regiao devem
nomico", explica 0 presidente
produtores.
procurer novamente Rezende
tos para exportas:ilo: 0 retorno
daAmai.
e levar a ele a preocupac;:ao dos
de ICMS referente as vendas
Divisilo do bolo e fo •.•
Encontro com
municipios e 0 pedido de uma
externas acaba engordando
~ politica
Secretario de.
divisilo mais justa do retorno.
os cofres principa1mente das
A divisao do bolo total de
prefeituras de municipios porFazenda nesta
ICMS dos estados e regulamenMunicipios
semana
tuarios, (ltajai, Imbituba e Sao
tada por duas leis e urn emaraportuarios, os mais
Na pmtica, a desregulayoo
Francisco do Sui ). Municipios
nhado de portarias e normas,
beneficiados
na distribuic;:ao do retorno nao
que produzem mercadorias
"Somente em Xaxim sao nem sempre faceis de serem
exportadas participam do re- esta remunerando quem protorno do ICMS recolhido na duz com qua1idade e padr5es
~ 350 mil a menos por meso interpretadas. 0 grande obstaculo, porem, esta em convencer
. opemc;:ao com criterios legalE uma diferenya muito grande.
de exportas:ilo, nurna flagrante
mente 'corretos, diante da lei, injustiya tributaria que Malguns
Eli ate contesto os niuneros que os municipios portuarios a abrir
milo de parte de seu retorno para
porem injustos socialrnente.
anos vern sendo discutida no temos aqui na Amai, porque
tninsferir recursos aos municiSegundo estimativa do prefeito
parecem nao ser verdadeiros,
ambito de Governo do Estado
pios produtores. Como trata - se
Tinho Vicenzi, somente Xaxim
e Secretaria da Fazenda, sem mas e isso mesmo: Quando'
perde mensa1mente cerca de que se tenha qualquer decisao.
sai 0 produto daqui(para os de urn "bolo", aurnentar a fatia
300 mil - aproximadamente
"Quando estava 0 Antonio
portos) como transferencia de de algum municipio significa,
automaticamente, diminuir a
30% da receita total, por nao
Gavazzoni(na Secretaria da Fa- mercadoria, sobm so despesa
ter urn retorno justo sobre 0 zenda) a gente estavadebatendo
para as prefeituras. E essa des- fatia de outro, principalmente
que e produzido e exportado
isso. Agora com a mudanya
pesa vemcomendo tod~ 0 outro Itajai, onde esta 0 maior porto
catarinense. Com maiar. forya
a partir de propriedades rurais de secretario, estamos vendo
valor agregado queproduzimos.
do municipio. "A tendencia do aqui atraves da Amai 0 que
Isso complica a vida de todos politica e representac;:ao parlamentar forte, em diversos partiretorno de ICMS nos pr6ximos
os municipios", exemplifica
poderemos fazer. Isso nos deixa
meses e de diminuir.As notas de numa situac;:aocomplicada e, se Vicenzi. Segundo ele, "os pe- dos, a disputa com municipios
menores, espalhados pelo estatransferencias da nossa regiao,
quenos municipios, commenos
nao resolver 0 pf0blema, quem
do, fica desigua1, favorecendo
da indUstria e do comercio, que sabe num futuro proximo os de 50 mil habitantes, tern uma
os municipios
municipios venham a ter que despesa alta, per capta. Nao se francamente
vai para exportas:ilo e 0 nosso
portuarios.
maior problema Vai ate Itajai fechar as portas" - brinca, mas tern urn campo aherto de indus.
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Aumento da receita municipal em discussao na Assembleia de Prefeitos da AMAI
15 de Mar de 2011 - 10h13min

A Associac;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) promoveu
na tarde de quinta-feira (10) a segunda Assembleia
Ordinaria de Prefeitos de 2011. 0 Prefeito de Xaxim e
Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi conduziu os trabalhos da
reuniao.

o

primeiro item da pauta da reuniao foi a apresentac;ao pela coordenadora da equipe de
Habitac;ao, Clarete Trzcinski, que relatou aos prefeitos sobre 0 investimento
necessario
para sanar 0 deficit habitacional encontrado durante 0 desenvolvimento
dos Pianos
Municipais de Habitac;ao de Habitac;ao de interesse Social realizados pela AMAI em 2010.
Na sequencia 0 Advogado Tributarista, Adriano dos Santos, apresentou 0 projeto de
melhoria da receita municipal atraves de uma assessoria tributaria a ser desenvolvida
pela AMAI em contratac;ao com a empresa Con Tributo.
Neste projeto inicialmente sera realizada um treinamento aos tecnicos dos munidpios
sobre restituic;ao de contribuic;ao previdenciaria, onde os servidores serao capacitados
para desenvolverem os processos. Posteriormente em uma segunda etapa sera realizado
um acompanhamento
do processo junto ao munidpio. Esta capacitac;ao e gratuita para
os tecnicos das prefeituras.

A partir disto a AMAI visa oferecer aos munidpios uma assessoria tributaria
objetivo principal da consultoria 0 aumento da receita propria do Munidpio,
estas ac;6es prejudiquem os cidadaos.

tendo como
sem que

Para 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, a recuperac;ao de receita
municipal e essencial para a sobrevivencia dos munidpios. "Temos que buscar
alternativas para melhorar nossa arrecadac;ao sem criar novas impostos, nossa regiao e
muito produtiva, precisamos fazer com que a renda de nossos produtores e empresas
fique aqui", salienta 0 Presidente.

o treinamento sobre restituic;ao previdenciaria sera realizado no dia 21 de marc;o e 12 de
abril, os tecnicos dos munidpios podem fazer a inscric;ao na pagina da
AMAI:www.amaisc.org.br
Fernanda Bertotto

- Ascom AMAI
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Aumento da receita municipal em discussao na Assembleia de Prefeitos da AMAI
16/03/2011 - 13:47:00

A Associac;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) promoveu no dia 10/03 a
segunda Assembleia Ordinaria de Prefeitos de 2011. 0 Prefeito de Xaxim e
Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi conduziu os trabalhos da reuniao.

o primeiro

item da pauta da reuniao foi a apresentac;ao pela coordenadora da equipe de
Habitac;ao, Clarete Trzcinski, que relatou aos prefeitos sobre 0 investimento necessario
para sanar 0 deficit habitacional encontrado durante 0 desenvolvimento dos Pianos
Municipais de Habitac;ao de Habitac;ao de interesse Social realizados pela AMAI em 2010.
Na sequencia 0 Advogado Tributarista, Adriano dos Santos, apresentou 0 projeto de
melhoria da receita municipal atraves de uma assessoria tributaria a ser desenvolvida
pela AMAI em contratac;ao com a empresa Con Tributo.

Neste projeto inicialmente sera realizada urn treinamento aos tecnicos dos munidpios
sobre restituic;ao de contribuic;ao previdenciaria, onde os servidores serao capacitados
para desenvolverem os processos. Posteriormente em uma segunda etapa sera realizado
urn acompanhamento do processo junto ao munidpio. Esta capacitac;ao e gratuita para
os tecnicos das prefeituras.
A partir disto a AMAI visa oferecer aos munidpios uma assessoria tributaria tendo como
objetivo principal da consultoria 0 aumento da receita propria do Munidpio, sem que
estas ac;6esprejudiquem os cidadaos.
Para 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, a recuperac;ao de receita
municipal e essencial para a sobrevivencia dos munidpios. "Temos que buscar
alternativas para melhorar nossa arrecadac;ao sem criar novos impostos, nossa regiao e
muito produtiva, precisamos fazer com que a renda de nossos produtores e empresas
fique aqui", salienta 0 Presidente.

o treinamento sobre restituic;ao previdenciaria sera realizado no dia 21 de marc;o e 12 de
abril, os tecnicos dos munidpios podem fazer a inscric;ao na pagina da
AMAI:www.amaisc.org.br
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AMAI realiza capacitacao gratuita para os municipios
A Associay80 dos Municipios do Alto Irani (AMAI)
realizou nesta segunda-feira, dia 21, a primeira etapa
do treinamento sobre Restituiy80 de Contribuiy80
Previdenciaria. 0 curso e gratuito e exclusivo para os
municipios da AMAI. Na segunda etapa sera feito
acompanhamento, para verificar a efetiva solicitay80
dos valores e 0 resultado obtido.

o objetivo

do curso e esclarecer aos municipios a

forma correta de solicitar junto a Receita Federal a
devoluy80 de valores pagos indevidamente a titulo de Contribuiy80 Patronal Previdenciaria.
De acordo com Adriano dos Santos, advogado tributarista e ministrante do treinamento, algumas
contribuiyoes S80 pagas indevidamente para a Receita Federal e os municipios tern
administrativamente 0 direito de pedir a restituiy80 desses valores.
- A restituiy80 que estamos propondo no curso e em cima de auxilio-doenya e urn teryo de ferias,
n80 podemos prever quanto urn vai receber de volta, isso depende do porte do municipio. 0
importante e conseguir a recUperay80 desse dinheiro para os cofres municipais - comenta ele.

o treinamento

vai contar com uma segunda etapa no dia 12 de abril para dar acompanhamento

aos processos encaminhados pelos municfpios para a Receita Federal.
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NOTICIAS

AMAI realiza capacitac;ao gratuita para os municipios
Xanxere - A Associayc3odos Municfpios do Alto Irani
(AMAI) realizou nesta segunda-feira (21) a primeira
etapa do treinamento sobre Restituiyao de
Contribuiyao Previdenciaria.

o curso e gratuito e exclusivo para os municfpios da
AMAI. Na segunda etapa sera feito acompanhamento,
para verificar a efetiva solicitayc30 dos valores e 0
resultado obtido.
o objetivo do curso e Esclarecer aos municfpios a
forma correta de solicitar junto a Receita Federal a
devoluyao de valores pagos indevidamente a tftulo de
Contribuiyao Patronal Previdenciaria.
De acordo com Adriano dos Santos, advogado
tributarista e ministrante do treinamento, algumas contribuiyoes sao pagas indevidamente para a
Receita Federal e os municfpios tem administrativamente 0 direito de pedir a restituiyao desses
valores.
"A restituir;ao que estamos propondo no curso e em cima de auxflio-doenca e um terco de ferias, nao
podemos prever quanto um vai receber de volta, isso depende do porte do municfpio. 0 importante e
conseguir a recuperayao desse dinheiro para os cofres municipais", comenta ele.

o treinamento vai contar com uma segunda etapa no dia ·12de abril para dar acompanhamento aos
processos encaminhados pelos municfpios para a Receita Federal.
Fernanda Bertotto
AscomAMAI
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capacita~ao gratuit~ para os municipios

22 de Mar de 2011 - 10h16min

A Associa<;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta segunda-feira (21) a
primeira etapa do treinamento sobre Restitui<;ao de Contribui<;ao Previdenciaria. 0 curso
e gratuito e exclusivo para os munidpios da AMAI. Na segunda etapa sera feito
acompanhamento, para verificar a efetiva solicita<;ao dos valores e 0 resultado obtido.

o objetivo

do curso e Esclarecer aos municipios a forma correta de solicitar junto a
Receita Federal a devolu<;ao de valores pagos indevidamente a titulo de Contribui<;ao
Patronal Previdenciaria.

De acordo com Adriano dos Santos, advogado tributarista e ministrante do treinamento,
algumas contribui<;oes sao pagas indevidamente para a Receita Federal e os municipios
tern administrativamente 0 direito de pedir a restitui<;ao desses valores.
"A restitui<;ao que estamos propondo no curso e em cima de auxflio-doen<;a e urn ter<;o
de ferias, nao podemos prever quanto urn vai receber de volta, isso depende do porte do
municipio. 0 importante e conseguir a recupera<;ao desse dinheiro para os cofres
municipais", comenta ele.

o treinamento vai contar com uma segunda etapa no dia 12 de abril para dar
acompanhamento aos processes encaminhados pelos municipios para a Receita Federal.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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AMAI realiza capacita~ao
.
. ,.
gratulta para os munlClplOS

Fota divulgacao

Curso realizado pela Associa~ao dos Municfpios do Alto Irani

.

Xanxere - A Associac;aodos Municipios do Alto Irani (AMAI) realizou
ontem a primeira etapa do treinamento sobre Restituic;ao de Contribuic;ao Previdenciaria. 0 curso e gratuito e exclusivo para o~ municipios
da AMAI. Na segunda etapa sera feito acompanhamento; para verificar a
efetiva solicitac;ao-dos valores e 0 resultado obtido.
o objetivo do cursoe Esclarecer
aos municipios a for~a correta de solicitar junto a Receita Federal a devoluc;ao de valores pagos indevidamente a titulo de Contribuic;ao Patronal
Previdenciaria.
De acordo com Adriano dos Santos,
advogado tributarista e ministrante

do treinamento, algumas contribuic;oessao pagas indevidamente para a
Receita Federal e os municipios tern
administrativamente 0 direito de pedir a restituic;ao desses valores.
"Arestituic;ao que estamos propondo no curso e em cima de auxilio-doenc;a e urn terc;o de ferias, nao podemos preyer quanto urn vai receber de
volta, is§o depende do porte do municipio. 0 importante e conseguir a
recuperac;ao desse dinheiro para os
cofres municipais", comenta ele.
o treinamento vai contar com
uma segunda etapa no dia 12 de
abril para dar acompanhamento
aos processos encaminhados pelos
municipios para a Receita Federal..
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Amai realiza etapas de capacita<;ao
.
. , .
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Fernanda Bertotto/Divulgac;ao

Treinamento sobre Restituic;ao de· Contribuic;ao Previdenciliria

.

A Associa9aO dos Municipi~ . mas contribui90es sao pagas
os do Alto Irani (Amai) realizou' .indevidamente para a Receita
nesta segunda-feira (21) a primeiFederal e oS,municipios tem adra etapa do treinamento sobre
ministrativamente 0 direito de
Restitui9aO de Contribui9aO Prepedir a r~stitui9aO.desses valovidenciaria. 0 curso e gratuito e
res.
exclusivo para os municipios da
"A restitui9aO que estamos
propondo no curso e em cima
Amai. Na segunda etapa sera
feito acompanhamento, para vede auxilio-doen9a e um ter90 de
ferias, nao podemos prever
. rificar a efetiva solicita9aO dos
quanto um vai receber de volta,
valores e 0 resultado obtido.
objetivo do curso e esclareisso depende do porte do municipio. 0 importante e conseguir
Ger aos municipios a forma correta de solicitar junto a Receita
a reCUpera9ao desse dinheiro
F.ederal a devolu9aO de valores
para os cofres municipais", comenta ele. 0 treinamento vai
pagos indevidamente a titulo de
contar com uma segunda etapa
Contribuigao Patronal Previdenciaria.
no dia 12 de abril para dar acompanhamento aos processos enDe acordo com Adriano dos
caminhados pelos municipios
Santos, advogado tributarista. e
para a Receita Federal.
mi.nistrante do treinamento, algu-

o
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AMAI realiza revisao final dos
Pianos de Habita~aocom os municipios
25/03 - A Associa9ao dos
Municipios do Alto Irani (AMAI)
realizou nesta quarta e quinta-feira
uma agenda de reunioes com os
municipios que desenvolveram os
Pianos Municipais de Habita9ao de
Interesse Social (PMHIS) pela
AMAI em 2010.
Plano contou com tres
etapas: 1a Apresenta9ao da
proposta metodologica; 2a
Diagnostico do setor habitacional
dos municipios e a 3a Estrab3gias de A~o para os problemas encontrados pelo
diagnostico.
No encontro participam a equipe tecnica da AMAI e dos municipios, inclusive os
Prefeitos vieram para acompanhar 0 fechamento do trabalho. Apos a revisao final os
Pianos serao enviados ao Ministerio das Cidades para aprova9ao.
Prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo, salienta que 0 Plano ficou dentro da
realidade do municipio, pois, a comunidade participou e contribuiu com inumeras
ideias. "A revisao realizada esta semana junto com os municipios foi de extrema
importancia, fechamos 0 trabalho para que na sequencia ele seja encaminhado ao
Ministerio", comenta Tozzo.
Os Pianos de Habita9ao sao uma exigencia do Governo Federal para que os
municipios possam realizar a capta~o de recursos para este setor, tentando desta
forma sanar 0 deficit habitacional encontrado. Os dad os oficias dos PMHIS da AMAI
serao apresentados na proxima semana.
Prefeito de Vargeao e 2° Vice-presidente da AMAI, Amarildo Paglia, comenta
que com 0 Plano concluido a proxima etapa e a capta9ao de recursos junto ao
Governo Federal. "Depois desta revisao final e da aprova9ao no Ministerio das
Cidades, precisamos colocar 0 Plano em execu9ao, para que realmente 0 trabalho
desenvolvido ao tonga destes meses tenha validade, e tambem para atender as
pessoas dos nossos municipios que pre'Cisam de uma moradia com condi90es
adequadas para viver", finaliza 0 prefeito.

o
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Assistencia Social da AMAI realiza reuni80 tecnica com 0 INSS

Xanxere - 0 Colegiado de Assistencia Social da AMAI realizou
nesta terc;a (22) um encontro com 0 INSS para prestar
esclarecimentos sobre 0 leque de servic;os oferecidos atraves
do site da Previdencia Social.
A Chefe de Beneffcios do INSS de Xanxere, Angela Nazari,
comenta que uma das facilidades do servic;o online, por
exemplo, e evitar 0 deslocamento dos municfpios ate a agencia
do INSS para agendamento de servic;o.
"0 responsavel do municipio entra no site da Previdencia no
link Agencia Eletr6nica do Segurado e escolhe a operaC;8o que
precisa fazer", explica Angela.
Ainda 0 Colegiado aproveitou 0 encontro para tratar sobre alguns temas como as Conferencias
Municipais da Assistencia Social e a realizaC;8o de uma capacitaC;8o com 0 tema "TipificaC;8o dos
servic;os S6cioassistenciais".
Fernanda Bertotto
Assessoria de comunicaC;8o AMAI
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AMAI realiza revisao final dos Pianos de Habitayao
Xanxere - A Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI)
realizou nesta quarta e quinta-feira uma agenda de reunioes
com os municfpios que desenvolveram os Pianos Municipais de
Habitac;ao de Interesse Social (PMHIS) pela AMAI em 2010.
a Plano contou com tres etapas: 1a Apresentac;ao da proposta
metodologica;
2a Diagnostico
do setor habitacional
dos
municfpios e a 3a Estrategias de Ac;ao para os problemas
encontrados pelo diagnostico.
No encontro participam a equipe tecnica da AMAI e dos
municfpios, inclusive os Prefeitos vieram para acompanhar 0
fechamento do trabalho. Apos a revisao final os Pianos serao
enviados ao Ministerio das Cidades para aprovac;ao.
a Prefeito de Passos Maia, Osmar Tozzo, salienta que 0 Plano
ficou dentro da realidade do municipio, pois, a comunidade
participou e contribuiu com inumeras ideias.
"A revisao realizada esta semana junto com os municfpios foi de extrema importancia,
trabalho para que na sequencia ele seja encaminhado ao Ministerio", comenta Tozzo.

fechamos

0

as Pianos de Habitac;ao sao uma exigencia do Governo Federal para que os municfpios possam
realizar a captac;ao de recursos para este setor, tentando desta forma sanar 0 deficit habitacional
encontrado. as dados oficias dos PMHIS da AMAI serao apresentados na proxima semana.
a Prefeito de Vargeao e 2° Vice-presidente da AMAI, Amarildo Paglia, comenta que com
conclufdo a proxima etapa e a captac;ao de recursos junto ao Governo Federal.

0

Plano

"Depois desta revisao final e da aprovagao no Ministerio das Cidades, precisamos colocar 0 Plano em
execuc;ao, para que realmente 0 trabalho desenvolvido ao lange destes meses tenha validade, e
tambem para atender as pessoas dos nossos municfpios que precisam de uma moradia com
condigoes adequadas para viver", finaliza 0 prefeito.
Assessoria de comunicagao AMAI
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Colegiado de Assistencia Social da Amai realiza reuniao
tecnica com 0 INSS

o Colegiado

de Assistencia Social da Amai

realizou, nesta semana, um encontro com 0
INSS para prestar esclarecimentos sobre 0
leque de servic;os oferecidos atraves do site da
Previdencia Social.
A chefe de Beneficios do INSS de Xanxere,
Angela Nazari, comenta que uma das
facilidades do servic;o online, por exemplo, e evitar 0 deslocamento dos municfpios
ate a agencia do INSS para agendamento de servic;o.
- 0 responsavel do municipio entra no site da Previdencia, no link Agencia Eletronica
do Segurado, e escolhe a operac;ao que precisa fazer - explica Angela.
Ainda,

0

Colegiado aproveitou

0

encontro para tratar sobre alguns temas, como as

Conferencias Municipais da Assistencia Social, e a realizac;ao de uma capacitac;ao
com 0 tema ''Tipificac;ao dos servic;os S6cioassistenciais".
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AMAI realiza revisao final dos PIanos de Habitac;ao com os municipios

A Associagao dos Municfpios do Alto Irani
(AMAI) realizou nesta quarta, dia 23 e quintafeira, dia 24, uma agenda de reuni6es com os
municfpios que desenvolveram os Pianos
Municipais de Habitagao de Interesse Social
(PMHIS) pela AMAI em 2010.

o Plano

contou com tres etapas: 1a Apresentagao da proposta metodol6gica; 2a
Diagn6stico do setor habitacional dos municfpios e a 3a Estrategias de Agao para os
problemas encontrados pelo diagn6stico.
No encontro participam a equipe tecnica da AMAI e dos municipios, inclusive os
prefeitos vieram para acompanhar 0 fechamento do trabalho. Ap6s a revisao final os
Pianos serao enviados ao Ministerio das Cidades para aprovagao.

o prefeito

de Passos Maia, Osmar Tozzo, salienta que 0 Plano ficou dentro da
realidade do municipio, pois, a comunidade participou e contribuiu com inumeras
ideias.

- A revisao realizada esta semana junto com os municfpios foi de extrema
importancia, fechamos 0 trabalho para que na sequencia ele seja encaminhado ao
Ministerio - comenta Tozzo.
Os Pianos de Habitagao sao uma exigencia do Governo Federal para que os
municipios possam realizar a captagao de recursos para este setor, tentando desta
forma sanar 0 deficit habitacional encontrado. Os dados oficias dos PMHIS da AMAI
serao apresentados na pr6xima semana.

o prefeito de Vargeao e 2° Vice-presidente da AMAI, Amarildo Paglia, comenta que
com 0 Plano concluido a pr6xima etapa e a captagao de recursos junto ao Governo
Federal.
- Depois desta revisao final e da aprovagao no Ministerio das Cidades, precisamos
colocar 0 Plano em execugao, para que realmente 0 trabalho desenvolvido ao lange
destes meses tenha validade, e tambem para atender as pessoas dos nossos
municipios que precisam de uma moradia com condig6es adequadas para viver finaliza 0 prefeito.
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Colegiado de Assistencia Social da AMAI realiza reuniao tecnica
com olNSS

o

'.ang

Colegiado de Assistencia Social da AMAI realizou
nesta terga (22) um encontro com 0 INSS para •.•
prestar esclarecimentos sobre 0 leque de servigos
95,5fM
oferecidos atraves ,do site da Previdencia Social. A Chefe de Beneffcios
do INSS de Xanxere, Angela Nazari, comenta que uma das facilidades
do servigo online, por exemplo, e evitar 0 deslocamento dos municfpios
ate a agencia do INSS para agendamento de servigo. "0 responsavel
do municfpio entra no site da Previdencia no link Agencia Eletronica do
Segurado e escolhe a opera<;ao que precisa fazer", explica
Angela. Ainda 0 Colegiado aproveitou 0 encontro para tratar sobre
alguns temas como as Conferencias Municipais da Assistencia Social e
a realiza<;ao de uma capacita<;ao com 0 tema ''Tipifica<;ao dos servi<;os
S6cioassistenciais" .
Fonte: Fernanda Berlotto - Ascom AMAI
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AMAI realiza revisao final dos Pianos
de,Habita~aocom·os municipios
Xanxere
-A Associac;ao
dos Municipios do Alto Irani
(AMAl) realizou na quarta e
qui'nta-feira uma agenda de
reuni6es com os municipios
que desenvolveram ·os PIanos Municipais de Habitac;ao
de Interesse Social (PMHIS)
pela AMAI em 2010.
o Plano contou com tres
etapas: III Apresentac;ao da
proposta metodologica; 2ll
Diagnostico do setor habitacional dos municipios e a, 3ll
Estrategias de Ac;ao para os
problemas encontrados pelo
diagnostico.
No encontro participam
a equipe tecnica da AMAI e
.dos municipios, inclusive os
Prefeitos vieram para acompanhar 0 fechamento do trabalho. Apos a. revisao final
os PIanos serao enviados ao
Ministerio das Cidades para
aprovac;ao.
o Prefeito de Passos Maia,
Osmar Tozzo, salienta que 0
Plano ficou dentro da realidade do municipio, pois, a comunidade participou e contribuiu com inumeras ideias. ''A
revisao realizada esta semana
junto com os municipios foi de

extrema importancia, fechamos 0 trabalho para que na sequencia ele seja encaminhado
ao Ministerio", comenta Tozzo.
Os PIanos de Habitac;ao sao
uma exigencia do Governo Federal para que os municipios
possam rea:lizar a captac;ao de
recursos para este setor, tentando desta forma sanar 0 deficit habitacional encontrado.
Os dados oficias dos PMHIS
da AMAI serao apresentados
na proxima semana.
o Prefeito de Vargeao e 2Q
Vice..,presidente da AMAI,

Amarildo Paglia, comenta
que com 0 Plano concluido
a proxima etapa e a captac;ao
de recursos junto ao Governo
Federal. "Depois desta revisao
final e da aprovac;ao no Ministerio das Cidades, precisamos
colocar 0 Plano em execuc;ao,
para que realmente 0 trabalho
desenvolvido ao longo destes
meses tenha validade, e tambern para atender as pessoas
dos nossos municipios que
precisam de uma moradia coIlJ.
condic;6es adequadas para viver", finaliza 0 prefeito.

Reuniao de revisao dos PIanos de Habitac;ao

Colegiado de Assistencia Social da AMAI realiza reuniao tecnica com 0 INSS
Xanxere - 0 Colegiado de
Assistencia Social da AMAI
realizou na terc;a (22) urn encontro com 0 INSS para prestar esclarecimentos sobre 0
leque de servic;os oferecidos
atraves do site da Previdencia
Social.
.A Chefe de Beneficios do
INSS de Xanxere, Angela Na-

zari, comenta que uma das
facilidades do servic;o online,
por exemplo, e evitar 0 del'locamento dos municipios ate a
agencia do INSS para agendamento de servic;o.
"0 responsavel do municipio entra no site da Previdencia no link Agencia Eletronica
do Segurado e escolhe a opera-

c;aoque precisa fazer", explica .
Angela.
:
Ainda 0 Colegiado aproveitou 0 encontro para tratar
sobre alguns tern as como as
Conferencias Municipais da
Assistencia Social e a realizac;aode uma capacitac;ao com 0
tern a "Tipificac;aodos servic;os
Socio-assistenciais".
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Reuniao entre colegiado e secretarios da Educacao da
Amai aconteceu hoje

Nesta manha de quinta-feira, dia 31, 0
colegiado e os 14 secretarios da Educa9ao da
Amai se reuniram para discutir sobre algumas
questoes que precisavam de melhores
explica90es.
- Nos reunimos para discutir algumas questoes
pontuais a nivel de secretarios Municipais de Educa~o. Vamos ter algumas
defini90es quanto
participa9ao de eventos durante 0 ano, programa90es de cursos

a

e repasses de informa90es a todos os secretarios. Tem muitas a90es que devem ser
cumpridas, como datas e determina90es legais para 0 Ministerio. Entao vamos
passar todas as orienta90es aos secretarios - comenta
Bombassaro.

0

professor Odymar

Na reuniao, foi discutida a situa9ao dos Programas de Informatica em substitui9ao
do Serie Escola; tambem foram esclarecidas algumas duvidas sobre a Lei 11.769,
de 18 de agosto de 2008, que obriga a musica nas escolas; outro debate foi em
rela9ao ao XIII Forum Ordinario da Undime; e assuntos gerais, como Plano
Municipal de Educa9ao, Sistema Municipal de Educa9ao e levantamento da situa9ao
escolar.
Postado por: Carol Debiasi
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