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Noticias

Regiao do Alto Irani recebe comitiva da Funda~aoCatarinense de Cultura
01/06/2011 - 16:00:00
Nesta quarta (1) e na quinta-feira (2) uma Comitiva da Fundac;ao Catarinense de Cultura (FCC)
estara visitando a regiao do Alto Irani. Participam da Comitiva 0 Presidente da FCC, Joceli de
Souza; 0 Doutor em Antropologia, Eugenio Lacerda; a Muse610gaLisandra Felisbino e 0 Gerente de
Projetos da FCC, Ivan Carlos Schmdt Filho.
Na quarta-feira (1) 0 grupo fara uma visita ao municIpIo de Vargeao para conhecer 0 areial, 0
mirante, 0 memorial do Conego Willibaldo Grunvald e uma casa com caracter/sticas arquitetonicas
advindas da cultura dos colonizadores do municipio adquirida pela administrac;ao municipal para a
efetivac;ao de um museu. No per/odo da noite serao realizadas algumas apresentac;5es para que 0
grupo conhec;a mais alguns dos investimentos realizados na cultura do municipio.
Ja na quinta (2) a Comitiva participa da reuniao do Colegiado de Cultura da Associac;ao dos
Municipios do Alto Irani (AMAI) para fazer uma apresentac;ao sobre a FCC e tratar sobre a
elaborac;ao dos Pianos Municipais de Cultura (PMC).

o Prefeito de Vargeao e 2° Vice-presidente da AMAI, Amarildo Paglia, comenta que a visita da
Comitiva a regiao foi resultado de uma Audiencia em Florian6polis no infcio do mes de abril.
"Na audiencia apresentei a hist6ria de Vargeao, bem como as atividades que desenvolvemos. Sem
duvida esta e uma oportunidade de mostrar as potencialidades nao 56 de Vargeao, mas de toda a
regiao da AMAI, salienta Paglia.
Outro fator que motivou a vinda da Comitiva foi 0 contato realizado pelo Colegiado de Cultura da
AMAI para que algum tecnico da FCC pudesse trazer maiores informac;5es para os municipios sobre
o Sistema Nacional de Cultura e sobre a construc;ao dos PMC's.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Comitiva da Fundagao Catarinense de Cultura visita regiao do Alto Irani
-

Assessoria de comunicac;ao AMAI

Xanxere - Nesta quarta (1) e na quinta-feira (2) uma
Comitiva da FundaC;8o Catarinense de Cultura (FCC)
estara visitando a regi80 do Alto Irani.
Participam da Comitiva 0 Presidente da FCC, Joceli de
Souza; 0 Doutor em Antropologia,
Muse610ga Lisandra Felisbino e

Eugenio Lacerda; a
0

Gerente de Projetos da

FCC, Ivan Carlos Schmdt Filho.
Na quarta-feira (1) 0 grupo fara uma visita ao municipio de
Vargeao para conhecer

0

areial,

0

mirante, 0 memorial do

C6nego Willibaldo Grunvald e uma casa com
caracteristicas

arquitet6nicas

advindas da cultura dos colonizadores

do municipio adquirida pela

administraC;8o municipal para a efetivac;ao de um museu.
No periodo da noite ser80 realizadas algumas apresentac;oes para que 0 grupo conhec;a mais alguns
dos investimentos realizados na cultura do municipio.
Ja na quinta (2) a Comitiva participa da reuniao do Colegiado de Cultura da AssociaC;8o dos
Municipios do Alto Irani (AMAI) para fazer uma apresentaC;80 sobre a FCC e tratar sobre a elaboraC;80
dos Pianos Municipais de Cultura (PMC).

o Prefeito

de Vargeao e 2° Vice-presidente

da AMAI, Amarildo Paglia, comenta que a visita da

Comitiva a regiao foi resultado de uma Audiemcia em Florian6polis no inicio do mes de abril.
"Na audiencia apresentei a hist6ria de Vargeao, bern como as atividades que desenvolvemos.
dt1vida esta

e uma

oportunidade de mostrar as potencialidades

Sem

nao s6 de Vargeao, mas de toda a

regiao da A MAl" , salienta Paglia.
Outro fator que motivou a vinda da Comitiva foi 0 contato realizado pelo Colegiado de Cultura da
AMAI para que algum tecnico da FCC pudesse trazer maiores informac;oes para os municfpios sobre
o Sistema Nacional de Cultura e sobre a construc;ao dos PMC's.
Fernanda Bertotto
AscomAMAI
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Comitiva da Funda~ao Catarinense
'de Cultura visita regiao do- Alto Irani
i

<

.Nesta quarta (1°) e na quinta~
feira (2) uma Comitiva da Funda<;ao Catarinense de Cultura
" (FCC) estara visitando a regiao
do Alto Irani. Participam da Comitiva 0 presidente da FCC, Joceli de Souza; 0 Doutor em Antropologia, Eugenio Lacerda; a
Museologa Lisandra Felisbino e
o Gerente de Projetos da FCC, .
<
Ivan C<:IrlosSchmdt Filho.
Hoje, 0 grupo fara uma visita
ao municipio de Vargeao para
conhecer 0 areial, 0 mirante, 0
memorial do Conego Willibaldo
Grunvald e uma casa com ca- .
racteristicas arquitetonicas advindas da cultura dos colonizadores do municipio adquirida pela
administra<;ao municipal para a
efetiva<;ao de urn museu. No
periodo da noite serao realizadas algumas apresenta.<;6es
para que 0 grupo conhe<;a mais
alguns dos investimentos realizados na cultura do municipio.
Ja na quinta (2) a Comitiva
participa da reuniao do Colegia-

do de Cultura daAssociaC(ao dos
Municipios do Alto Irani (Amai)
para fazer uma apresenta<;ao
sobre a FCC e tratar sobre a elaboraC(aodos Pianos Municipais
de Cultura (PMC).O Prefeito de
Vargeao e 2° Vice-presidente da
Amai, Amarildo Paglia, comenta que a visita da Comitiva a regiao foi resultado de uma audi. encia em Florianopolis no inicio
do mes de abril.
"Na audiencia apresentei a
historia de Vargeao, bem como
as atividades que desenvolvemos. Sem duvida esta e uma
oportunidade de mostrar as potencialidades nao so de Vargeao,
mas de toda a regiao da Amai",
salienta Paglia. Outro fator que
motivou a vinda da Comitiva foi 0
contato realizado pelo Colegiado de Cultura daAmai para que
algum tecnico da FCC pudesse
trazer maiores informa<;6es para
os municipios sobre 0 Sistema
Nacional de Cultura e sobre a
constru<;ao dos PMC's.

- 2011
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Comitiva da Funda~ao
Catarinense de Cultura
visita regiao do Alto
Irani

Prefeito Amarildo Paglia

Xanxere - Hoje e ama- .
nha uma Comitiva da Funda~ao Catarinense de Cuitura (FCC) estara visitando a regiao do Alto Irani. Participam
da Comitiva 0 Presidente. da
FCC, Joceli de Souza; () Dou·tor em Antropologia, Eugenio
Lacerda; a Museologa Lisandra Felisbino e 0 Gerente de
Projetos da FCC, Ivan Carlos
Schmdt Filho.
Hoje 0 grupo fara umavisita
.ao municipio de Vargeao para
conhecer 0 areial, 0 mirante, 0
memorial do Conego Willibal- .
do Grunvald e uma casa com
caracteristicas arquitetonicas
advindas da cultura dos 6010nizadores do munidpioadqui~
rida pela administra<;ao municipal para a ~fetiva~ao de urn
museu. No penodo da noite serao realizadas algumas apresenta~6es para que 0 gropo conhe~a mais alguns dos investimentos realizados na cultura do municipio.

Amanha a Comitiva participa da reuniao do Colegiado de
Cultura daAssocia<;aodos MtJ-: . nicipios do Alto Irani (AMAI}
para fazer uma a:presenta~ao- :
sobre a FCC e tratar ·sobre a
elabora~ao dos PIanos 1:1uni-.
cipais de Cultura (PMC).
o Prefeito de Vargeao e -2Q
Vice-presidente da AMAI,
Amarildo Paglia, comenta-que a visita da Comitiva regiao
foi resultado de umaAudieni cia em Florianopolis no inicio_
I do mes de abril.
uNa audiencia apresentei a
I historia de Vargeao, bern como
as atividades que desenvolveI mos. Sem duvida esta e uma
! oportunidade de mostrar as
l, potencialidades nao so de Var4
geao, mas de toda a regiao da
i AMAI', salienta Paglia. .
I Outro fator que motivou a
vinda daComitiva foi o con""
tato realiza90 pelo C_olegiada
de Cultura da AMAI para que
algum tecnico da FCC pudessetrazermaioresinforma~6es
para os municipios sobre Sistema Nacional de Cultura e sobre a constru~ao dos PMC's.
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Comitiva da Funda~aoCatarinense de
Cultura visita regiao do Alto Irani
Fernanda
com

Bertotto

-

As-

AMAI

Xanxere - Nesta quarta
(1) e na quinta-feira (2) uma
Comitiva da Fundayao Catarinense de Cultura (FCC)
estani visitando a regiao
. do Alto Irani. Participam
da Comitiva 0 Presidente
da FCC, Joceli de Souza;
o Doutor em Antropologia,
Eugenio Lacerda; a Museologa Lisandra Felisbino e 0
Gerente de Projetos da FCC,
Ivan Carlos Schirndt Filho.
N a quarta- feira (1) 0
grupo fani uma visita ao
municipio de Vargeao para
conhecer 0 areial, 0 mirante, 0 memorial do Conego
Willibaldo Grunvald e uma
casa com caracteristicas
arquitetonicas advindas da
cultura dos colonizadores

do municipio adquirida pela
administrayao
municipal
para a efetivayao de urn
museu. No periodo da noite
serao realizadas algumas
apresentayoes para que 0
grupo conheya mais alguns
dos investimentos realizados
na cultura do municipio.
Ii 'na quinta (2) a Comitiva participa da reuniao
do Colegiado de Cultura da
Associayao dos Municipios
do Alto Irani (AMAI) para
fazer uma apresentayao sobre a FCC e tratar sobre a
elaborayao dos Pianos Mu·
nicipais de Cultura (pMC).
o Prefeito de Vargeao e
2° Vice-presidente daAMAl,
Amarildo Paglia, comenta
que a visita da Comitiva a
I

'"

-,

/

regiao foi resultado de uma
Audiencia em Florianopolis
no inicio do mes de abril.
"Na audiencia apresentei
a historia de Vargeao, bern
como as atividades que desenvolvemos. Sem duvida
esta e uma oportunidade de
mostrar as potencialidades
nao so de Vargeao, mas de
toda a regiao da AMAI",
salienta Paglia.
Outro fator que motivou
a vinda da Comitiva foi
o contato realizado pelo
Colegiado de Cultura da
AMAl para que algum tecnico da FCC pudesse trazer
maiores informayoes para os
municipios sobre 0 Sistema
Nacional de Cultura e sobre
a construyao dos PMC's.
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Qui, 02/06/11 as 14:36 - Visualizac;:5es: 199

Presidente da Federacao Catarinense da Cultura visita
Xanxere

Pela primeira vez na hist6ria, um presidente da Federar;ao Catarinense de Cultura visita
Xanxere.
Joceli de Souza passou por Xanxere nesta quinta-feira, dia 2, pela sede da Amai, onde
apresentou informar;oes sobre

0

novo sistema nacional de cultura.

- Nossa visita traz a orientar;ao para que os municipios da regiao se adequem
nacional e possam buscar recursos federais de incentivo

a cultuara.

a legislar;ao

Estamos tambem

disponibilizando nosso quadro tecnico para assessorar responsaveis pelo setor cultural de cada .
cidade da Amai, na criar;ao de leis municipais de incentivo
outras ar;oes relacionadas - comenta

0

a cultura,

criar;ao de conselhos e

presidente.

As ar;oes da Federar;ao Catarinense aconteciam basicamente na capital do estado. Estas visitas
em outras regioes tem

0

objetivo de interiorizar a cultura no estado.

- Estamos percorrendo

0

estado na intenr;ao de disciminar a cultura no interior do estado,

apoiando

0

livre criar e estimulando

o presidente

0

talento dos artistas nao s6 na capital - enfatiza Joceli.

da Federar;ao seguiu seu roteiro de visitas rumo a Sao Miguel do Oeste.
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Presidente da FCC
esteve em Xanxere
Foto: Dado de Oliveira

J

Joceli de

J!1Jl,il.

ouza participou de reuniao na sede

a Amal

Xanxere - 0 presidente da tivo a cultura, "alem disso preFederac;;aoCatarinense de Cul- cisam formar os coilselhos mutura, Joceli de Souza, esteve em nicipais de cultura, aqueles que
Xanxere, na tarde de ontem
naotem,ousejatemenecessaquando participou de reuniao
rio fazer algumas adequac;;oes,
com diretores de cultura dos enfim, uma serie de ac;;oespara
municipios da Amai.
que possam se alinhar a politio objetivo da reuniiio segun- ca nacional e com isso ter acesdo Joceli, foi prestar informaso a esses recurs os e convenios
c;;oesa respeito do sistema nacio- que por ai viriio",declarou Joceli.
nal de culturasobre as adequaSegundo ainda 0 presidenc;;oesque os municipios devem te, no estado de Santa Catafazer para poder acessar recurrina alguns municipios estao
sos e beneficios do governo fe- mais adiantados com relac;;aoa
deraI. 0 presidente da FCC dis- estas questoes ligadas a cultuse ainda que para acessar esses ra e outros men os, "compete a
recursos e preciso que os mu- .Fundac;;ao Catarinense de CulniS.lPiosten1}am leis de incen-· tura, atendendo a determina-

c;;aodo governador Raimundo
Colombo e do secretario Cesar
Souza Junior, secretario de Turismo, Cultura e Esporte do Estado e levar cultura para todos
e nao so em uma determinada
regiao e sim para todos. Todos
os municipios estao despertando para a importancia que e atividade cultural, pois a cultura
leva informac;;oes de gerac;;aoa
gerac;;ao.Ela esta presente em
tudo e as administrac;;oes municipais estao se preocupando
com isso", disse.
. Quanto aos municipios com
poucas condic;;oesde montar estas estruturas culturais, Joceli de
Souza disse que a Fundac;;aoCatarinense tern toda uma estruturaque pode auxiliar estes municipios, inclusive com profis.sionais que podem estar se deslocando para realizar trabalho
nestas cidades, "nos temos muitos tecnicos que podem estartra- 1
balhando junto a estes municipios, mas e preciso que os municipios nos procurem. Nos estamos.abrindo as portas da Fundac;;aoe queremos ser usados",
finalizou 0 presidente da Fundac;;aoCataririense de Cultura.
Depois de ter participado da .
reuniao em Xanxere, Joceli de
Souza seguiu seu roteiro de visita
e rumou a Sao Miguel do Oeste.
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Comitiva da FCC visita'
Vargeao para conhecer
potencial cultural e turistico
; _

~ ~_,=,__ ~_

Foto: Divulga~ao

~

r!
j

Cultura de Vargeao na pauta da visita

Vargeao - Ontem a Comitiva da Funda¢q Catarinense de
Cultura (FCC) que esteve na regiao do Alto Irani foi convidada
a visitaro municipio deVargeao.
Durante 0 diao grupo conheceu 0 areial, 0 mirante, 0 memorialdoCOnegoWillibaldoGrunt vald e uma casa com caracteris" ticas arquitet6nicas advindas da
culturadosrolonizadores domu, nicipio adquirida pelaadminis,tr~
munIcipal para a efetivaI ~ de urn museu.
i No periodo da noite a comitiva da FCC assistiu (j grupo de
dan~ italiana do municipio, e
tambemaapresen~
dosgrupas de canto italiano Felicita e
Meteoro.
o presidente da FCC, Joceli
de Souza, parabenizou a administr~
municipal de Vargeao '
pelas iniciativas de prese~
de cultura desenvolvida e colo.. --,.. •.~~-- ...•.. ~ -- ....
e

couaFCCadisposi~detodaa
regiao do Alto Irani para apoiar
a toda e qualquer iniciativa que
venha de encontro a promo~
da cultm:a.
0 Prefeito de Vargeao e 2Q vice-presidentedaAMAI,Amarildo Paglia, comenta que e a primeira vez em 47 anos da existencia <10 municipio que foi recebida a visita de uma comitiva
da FC<=:.
~ partir de hoje temos
certeza de que novos caminhos '
estao abertos entre 0 Estado e 0,
Municipio': salienta Paglia.
0 Prefeito de Xaxim e Presidente daAMAI, Gilson LuizVicenzi,afirrnaque 0 envolvimento da papul~
em atividades
culturais eo que fomentaa presC1~daidentidaderegional.
"E atraves da passagem das tradi~6es de ge~
para ger~
quemantemos vivaa cultura do
nosso-povo,"finaliza Vicenzi.
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Comitiva da FCC conhece
potencial de Vargeao
Fernanda Bertotto/Amai

Grupos italianos se apresentaram

para a comitiva

cou a FCC a disposic;;ao de toda
a regiao do Alto Irani para apoiar qualquer iniciativa que venha
ao encontro da promoc;;ao da
cultura.
o 2° vice-presidente da
Amai, prefeito de VargeaoAmarildo Paglia, comenta que e a
primeira vez em 47 anos da
existencia do municipio que
houve a visita de uma comitiva
da FCC. "A partir de hoje temos
certeza de que novos caminhos
estao abertos entre 0 Estado e
o municipio", salienta Paglia ..
o presidente daAmai, prefeito de Xaxim Gilson Luiz Vicenzi, afirma que 0 envolvimento da
populac;;ao em atividades culturoo
rais e 0 que fomenta a preserpresidente da FCC, Joceli . vac;;aoda identidade regional. "E
de Souza, parabenizou a admiatraves da passagem das tradinistrac;;aomunicipal de Vargeao
c;;6esde gerac;;ao para gerac;;ao
pelas iniciativas de preservac;;ao que mantemos viva a cultura do
de cultura desenvolvida e colonosso povo", finaliza Vicenzi.

A comitiva da Fundac;;ao Catarinense de Cultura (FCC), que
. estava na regiao do Alto Irani,
foi convidada a visitar 0 municipio de Vargeao. Durante 0 dia 0
grupo conheceu 0 areial, 0 mi"'. rante; 0 memorial do C6nego
~ Willibaldo Grunvald e uma casa
com caracteristicas arquitet6nicas, advindas da cultura dos colonizadores do municipio e adquirida pela administrac;;ao municipal para 8 efetivac;;ao de um
museu.
A noite, a comitiva da FCC
assistiu 0 grupo de danc;;a italiana do municipio e tambem a
apresentac;;ao dos grupos de
canto italiano Felicita e Meteo-

o
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Saneamento
basico
nos
. , .
munlclplOs
,
e tema em
debate na
assembleia
da Amai
Pagina 4

Governo e SRD estao truncados
o

prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Gilson Vicenzi largou 0 verbo, ontem,
contra a secretaria Regional
e 0 governo do Estado. "Estamos enfrentando dificuldades no setor do governo do
Estado, que nao tem Iiberado
nada, esta tudo truncado e os
prefeitos nao conseguem trabalhar em cima dos projetos
que ja existem e muito menos daqueles que estao no
papel. Na SDR tambem esta
tudo truncado, nem dialogo
com os secretarios, eles ficam muito longe e distante
daquilo que esta acontecendo na realidade dos municipios. Nao sei porque, pois estamos a disposic;:ao para sentar e
conversar a respeito destas situac;:6es", afirmou.
-

Coragem de falar
Gilson Vicenzi demonstrou m.uita coragem para falar abertamente 0 que todos os prefeitos ja sabem: "0 governo esta
parado".Os prefeitos estao com obras paradas, a SDR ao mesmo tempo nao tem verba, nem projetos para liberar, pois depende do governo do Estado e ai vai como uma bola de neve, acabando nos municipios que sao cobrados. Estamos no meio do
ana e as eleic;:6es estao chegando, esem obras fica delicada a
s~tuac;:aodo prefeitosque buscam a reeleic;:ao.

- 2011
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Assembleia de prefeitos da Amai discute
topografia e saneame'nt~ basico
Lucio Jaques

Sergio Grando falou sobre Agesan para os prefeitos

A assodac;:ao dos Municfpios
nicipal de saneamento e, a parda Regiao do Alto IraniAmai retir dar, trabalha sobre 0 plano
. alizou, ontem, uma assembleia
para ver se 0 concessionario, a
com os prefeitos da Amai, para. exemplo da Casan ou privada,
tratar da deliberac;:ao da contraesta cumprindo 0 plano que ser$
tac;:ao de mais uma equipe de
analisado pordiretorias tecnicas
topografia. Conforme 0 presiden- . daAgesan. Junto ao saneamente, prefeito de Xaxim Gilson Vito, agua e esgoto, aAgesan tra~cenzi e de suma importancia
balha com residuos s61idos e
que a entidade tenha qualificadrenagem. Na pratica, 0 que vai
c;:ao no trabalho que realiza.
mudar e a vida do cidadao, danliHoje, a Amai conta apenas com
do mais qualidade de vida. Voce
uma equipe de topografia que nao
vai erradicar a miseria no. munesta dando conta da demanda
do comec;:ando pelo saneamen- de trabalhos solicitados pelos 14
to. Santa Catarina esta assuminmunicrpios. Mas tem um lado
do, publicamente, a questao do
positivo, isto mostra que aumensaneamento", garante.
to\.l, significativamente, 0 numePara Vicenzi a responsabiliro de obras nos municipios",
dade e da Casan para a melhoenfatiza Vicenzi.
ria do saneamento basico, visto
Outro assunto em pauta foi a
que semanalmente tem aconteapresentac;:aodaAgencia Regucido problemas de falta de agua.
ladora de Saneamento Basico
"Um exemplo e Xaxim. Acredito
de Santa Catarina (Agesan), que
que as agencias reguladoras .
tem como presidente Sergio
vem para somar. Mas a responGrando. Segundo Grando, oobsabilidade tecnica e do governo
, jetivo da agencia e regular e fisdo governo do Estado e da Cacalizar. "Na medida em que a
san, que nos cobra muito, por
agencia faz 0 convenio com 0
isso ela tem que realizar a sua
municipio, ela pede 0 plano muparte';; afirma.
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Regiona.liza<.;ao do Procon e
tratada.com .prefeitos da Amai
~

Lucio Jaques

Durante aAssembleia de pJefeitos da Associa9aO dos Municipios do Alto Irani, realizada
ontem, em Xanxere, estiveram
presentes 0 promotor de Justi9a Rafael Moser e a ,?oordena-.
dora do Procon, Ana Cecilia Sirino. 0 objetivo da visita foi tratar da regionaliza9aO do Procon,
devido ao grande numero de reQlama90es de pequenos problemas vividos nos municipios da
regiao da Amai.
Conforme Moser, muitas pessoas dos municipios da regiao
se deslocam ate Xanxere para
buscar atendimento no Pracon,
.Ana Cecilia e promotor (3° a dir.) falaram sobre 0 Proc'on
mas estas pessoa~ nao tem ciencia que 0 Procon de Xanxere . saria. 0 municipio de Xaxim ja
disse Moser.
possui uma sede, Abelardo Luz
A coordenadora do Procon de ?
foi criado por Lei Municipal para
manifestou 0 interesse de abrir
Xanxere, Ana Cecilia Sirino ~preatender somente os municipes
um Procon regional, incluindo
de Xanxere. "Mas de que forma·
sentou urn modelo de conv~nio
outros municipios que quiserem
que e realizado na cidade de ,
esta regionaliza9aO vai aconteSeara, onde cinco municfpios
Clderir. Sao Domingos ficou de
cer? Primeira a Lei Municipal
sao conveniados. ConformeAna
analisar a praposta e abrir uma.
precisa ser alterada para permisede, tambem, junto com munitir a adesao de outros municipiCecilia, existe hoje um grande
apelo de munfcipes da regiao so- .
os da Amai, para receberem 0
cipios que nao.tem sede do Pralicitando que em sua cidade seja <
atendimento nos demais municon. Os demais municipios ficacipios, atraves de convenio, atraram de sentar para avaliar a formontada uma estrutura do Proves de um pagamento minimo
ma que irao tratar 0 assunto nos
con, ja que Xanxere nao pode
para garantir a estrutura necesseus respectivos municipios",
atender, apenas orientar.
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I

Saneamento e
tema em reun\ao
.,.,

da·AMA\
Presidente da Amai cobra mais
agilidade do Governo Colombo
Romeu Scire a Fi/ho

Xanxere - Ao responder pergunta sobre aAmai, que preside,
o Prefeito de Xaxim, Gilson Vi· cenzi considerou que a entidade
e "urna entidade que tern traba1lhado com a uniao de todos os
municipios, para 0 crescimento
, de todos. E estamos enfrentando
dificuldades no setor do govemo
do estado, que nao tern liberado
nada, esta tudo trancado, enos
nao conseguimos trabalhar em
cima de projetos que ja existem
e muito menos daqueles que
estao para sair do papel". Mesmo assim, Vicenzi acredita que
essa situayao deva mudar nos
proximos dias, pois "as pessoas
· que estao ai sao experientes, ja
· tern passado no poder publico e,
; tendo boa vontade, nos poderemos dar continuidade ao que foi
iniciado no govemo anterior.
Esse govemo que esta aqui, mesmo sendo do meu partido, ainda
· nao deu demonstrayao daquilo
que quer para a nossa regiao.
Nao sao os prefeitos que pedem,
! e sim a populayao de toda a nossa
. regiao que depende disso", fusa
'0 presidente daAmai.
Para Vicenzi, 0 poder publico
· tern que somar, nao atrapalhar ..
"A SDR esta parada, truncada,
, e a nao ser 0 transporte escolar,
nada mais esta saindo. Conver-

~
Para Vicenzi, 0 poder publico tem que somar, nao
atrapalhar
sando com pessoal que trabalha
recursos", revela 0 Presidente
na SDR me falararn que ate 0 da Amai e Prefeito de Xaxim.
material escolar foi suspenso
Em seu municipio, exemplifica
de compra. Tenho falado pesVicenzi, estao parados convenios
soalrnente com 0 Govemador
de asfalto calyarnento e de canaRaimundo Colombo e me prolizayao de rios:
meterarn que no dia oito, agora,
"0 pessoal executou as obras,
tern urna liberayao de todos os
tern dinheiro em haver, a parte da
convenios atrasados da nossa
prefeitura foi paga e a do govemo
regiao. Hoje, todos os municipios
estadual esta la pendente. Mas
tern alguma coisa em haver do
prometerarn que agora dia oito
govemo do estado, e isso ja esta
comeyarn a mexer, mas e melhor
prejudicando as administrayoes.
esperar acontecer, pois ja tiverarn
Quem e que trabalha sem dinheidois anlincios e dois adiarnentos;
ro? Existem convenios de deE eu tenho medo que aconteya
zembro que ainda nao liberaram
o terceiro", confessa 0 prefeito.
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Agencia de saneamento em. busca de
convenios para regular servi~os
~ na pratica 0 que muda "e a vida
~ do cidadao: As Nayoes unidas
~ estabeleceram metas do milenio,

~. entre elas esm erraclicar a pobre; za ate 2015, isso na Africa, na
:;: America Latina, no Mundo. E a
o rniseria so sera erradicada se isso
comeyar pelo saneamento - que
e qualida.de da vida. Nessa nova
, consciencia que esta surgindo, 0
responsavel esta onde a pessoa
nasce, vive, cresce e trabalha,
que e 0 municipio. Dai a importancia de 0 estado ter uma
agencia e dizer que esta ai para
ajudar e dar qualidade de vida.
Urn prefeito so vai ser born,
ao final de seu mandato, se ele
melhorar a qualidade de vida
da populayao".Grando detalha
Sergio Grando, reuniu-se ontem com prefeitos da
seu raciocinio lembrando que
Associa~ao dos municipios do alto'irani (Amai) para
qualidade de vida e promover a
apresentar a Agesan
saude, gerar empregos, preservar
o meio ambiente e ate, em alguns
Romeu Scirea Fi/ho
casos, despoluir municipios que,
oferecido, por isso tern que ter
Cidade - Xanxere - Regular
por exemplo, tenham riachos
(0 serviyo publico) transparene fiscalizar os serviyos de agua,
cia e planilha. Dai 0 porque da passando pela cidade e que
esgoto, saneamento, drenagem
continuam sendo depositos de
agencia ter corpo tecnico com
e residuos urbanos e 0 objetivo
esgoto".
conhecimento especifico, tradaAgesan (Agencia reguladora
balhando pelo born uso dessa
de saneamento ambiental de
Reclll'sos
concessao, fiscalizado pela
Santa Catarina), cujo Presidente,
populayao. Esse e 0 sentido de
internacionais
Sergio Grando, reuniu-se ontem
Na regiao, segundo Grando,
trabalho daAgesan, que trabalha
com prefeitos da Associayao
o municipio de Xaxim possui
em quatro itens: agua e esgoto,
dos municipios do alto Irani
convenio assinado com a Agesaneamento, residuos solidos
(Amai) para apresentar aAgesan
e drenagem", explica Grando,
san; Em Xanxere, 0 Prefeito
e encaminhar formalizayao de
ressaltando que as leis nacionais
Bruno informa que 0 Plano muconvenios com prefeituras. "0
nicipal de saneamento esta em
de saneamento e a de residuos
municipio e 0 titular da conelaborayao. "Cada vez mais a fesolidos, ambas aprovadas neste
ceSsao destes serviyos; Hoje,
ano e em2010, levaram20 anos
derayao repassa aos municipios
o responsavel pelo saneamenpara serem aprovadas; A da dreas tarefas, como ja passou saude,
to e 0 municipio, e ao fazer
educayao basica, assistencia sonagem ainda nao foi aprovada.
esse convenio, a agencia pede
A agencia, segundo Grando,
cial e outros. Agora a federayao
o Plano municipal de saneaja atende cerca de um rnilhao
esta dizendo que 0 saneamento
mento. A agencia vai trabalhar
tambem e de responsabilidade
de catarinenses de municipios
sobre esse plano para ver se
conveniados.
dos municipios, mas nao passa
o concessionario - a Casan,
os devidos recursos. Dai a luta da
samae, ou privado, nao imporRios que sao
Agesan para que os municipios
ta - esta cumprindo 0 plano.
depositos de esgoto
tenham seu plano, uma agencia,
Cada municipio sera obrigado,
o presidente daAgesan reco- um fundo, por que existem reate 0 final deste ano, a ter seu
nhece que tambem podem existir
cursos mundiais no Ministerio
plano de saneamento, que sera
agencias reguladoras municipais
das Cidades; Mas para se benefifiscalizado pela agencia quanto
a sua execuyao. A populayao - que seriam econornicamente ciar desses recursos, os prefeitos
tern que cumprir as liyoes de
inviaveis. 0 Estado de Santa Capaga agua e paga saneamento;
cas a com esses quatro itens. \
tarina criou a Agesan para coloEntao ela tern direitos, como
car a disposiyao dos municipios
Senao, nao tera acesso a esses
quem paga luz, ou telefone.
recursos; Nao porque 0 govemo
Isso e uma quesmo mundial, 0 - como outros estados fizeram;
federal nao quer? Nao. Porque
Com isso Santa Catarina esta ascidadao ao pagar uma concessao
sao exigencias intemacionais
surnindo publicamente a quesmo
publica, tambem tern direitos;
que esses recursos nao caiam
do saneamento, hoje renomeada
Outra quesmo trabalhada pela
em um fundo comum e acabem
como Agencia de Saneamento
agencia e a modicidade
do
desaparecendo em conta Unica.
AmbientaL Para Sergio Grando,
preyo, com 0 melhor serviyo

o compromisso e erradicar
a yobreza e dar qualidade de
Vida, esse e 0 comprornisso das
Na90es Unidas, que 0 Brasil
assmou e esta indo para frente'
Mas depende essencialment~
d~s parcerias com os municiPIOS, da ~tu~yao da agencia e
d~ ,~onSClentIzayao da cidadama . Por for9~ de lei aprovada
na Assemblela legislativa 0
Govemo do estado area com' os
custos da elaborayao de pianos
de san~ament? em municipios
CO!?ate 10 1TIl1habitantes, que
hOJe c~egariam a 216, entre os
293 eXlstentes no estado.
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AMAI e Caixa Realizam Oficina de Assistencia

Tecnica
Geral
Postado por Redayao
Qua, 15 de Junho de 2011 20:09

T

T

A Associayao
-~-----,(AMAI)

dos Municipios

T

do Alto Irani

em parceria com a Caixa Economica
Federal promoveu nesta quarta-feira

(15) uma

oficina de assistencia tecnica aos municipios

da

regiao. 0 objetivo do evento e de difundir
conhecimentos,

melhorar

os tramites dos

processos e dar maior celeridade as obras
inculadas ao Oryamento Geral da Uniao, entre
outras fontes de recursos.
Participaram

do evento secretarios de

administrayao,

contadores,

gestores de

convenios, assistentes sociais, arquitetos e
engenheiros.
Prefeito de Sao Domingos e 1° Vice-presidente
presidente da AMAI, Amarildo Paglia;

0

Tambem estiveram presentes

0

da AMAI, Alcimar de Oliveira; 0 Prefeito de Vargeao e 2° Vice-

Prefeito de Ouro Verde, Sadi Oliveira da Luz e

0

Vice-prefeito

de

Marema, Darci Pagani.
Na parte da manha a equipe da Caixa apresentou uma panoramica sobre os recursos federais e programas
disponiveis.

A tarde

administrayao,

os participantes

do curso foram divididos em tres salas: sal a 1 - secretarios de

contadores, gestores de convenios e prefeitos; sala 2 - arquitetos e engenheiros;

sala 3 -

assistentes socia is.

o

Prefeito de Sao Domingos e 1° Vice-presidente

relacionamento

da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), salientou a importancia do

dos municipios com a Caixa, pois trabalham com os mesmos objetivos. "Habitayao,

basico, infraestrutura,

exercendo um papel fundamental

no desenvolvimento

saneamento

da regiao e a razao principal de

todo esse trabalho e sem duvida a melhoria da qualidade de vida da populayao", comenta 0 Prefeito Kiko.
Entre as parcerias ja firmadas pela AMAI e Caixa, pode-se citar as demais ediyoes desta oficina realizada nos
anos anteriores e 0 curso inedito em Santa Catarina para mais de 100 conselheiros
oferecido em 2010.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

de habitayao do Alto Irani
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Amai e Caixa realizam oficina de assistencia tecnica

A Associa~ao dos Municlpios do Alto Irani (Amai), em
parceria com a Caixa Econ6mica Federal, promoveu,
nesta quarta-feira, dia 15, uma oficina de assistemcia
tecnica aos municlpios da regiao. 0 objetivo do evento
e difundir conhecimentos, melhorar os tramites dos
processos e dar maior celeridade as obras vinculadas
ao Or~amento Geral da Uniao, entre outras fontes de
recursos.
Participaram do evento secretarios de administra~ao, contadores, gestores de convenios,
assistentes sociais, arquitetos e engenheiros. Tambem estiveram presentes
Domingos e 1° vice-presidente da Amai, Alcimar de Oliveira;
presidente da Amai, Amarildo Paglia;

0

0

0

prefeito de Sao

prefeito de Vargeao e 2° vice-

prefeito de Ouro Verde, Sadi Oliveira da Luz; e

0

vice-

prefeito de Marema, Darci Pagani.
Na parte da manha, a equipe da Caixa apresentou uma panoramica sobre os recursos federais e
programas disponlveis.

A tarde,

os participantes do curso foram divididos em tres salas: sala 1 -

secretarios de administra~ao, contadores, gestores de convenios e prefeitos; sala 2 - arquitetos e
engenheiros; sala 3 - assistentes sociais.

o prefeito

de Sao Domingos e 1° vice-presidente da Amai, Alcimar de Oliveira (Kiko), salientou a

importancia do relacionamento dos municlpios com a Caixa, pois trabalham com os mesmos
objetivos.
- Habita~ao, saneamento basico, infraestrutura, exercendo urn papel fundamental no
desenvolvimento da regiao, e a razao principal de todo esse trabalho e, sem duvida, a melhoria
da qualidade de vida da popula~ao - comenta

0

prefeito Kiko.

Entre as parcerias ja firmadas pela AMAI e Caixa, pode-se citar as demais edi~oes desta oficina
realizada nos anos anteriores e

0

curso inedito em Santa Catarina para mais de 100

conselheiros de habita~ao do Alto Irani oferecido em 2010.

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2011

CLIPPING
15/6/2011

Velculo: 101 FM/Princesa - Xanxere

-

-

~...,....,-

NOTiclAS

~1I
-

----"'

-

-

-

--------~-------~

---

---

AMAI e Caixa realizam oficina de assistencia tecnica
Assessoria

de comunicagBo

AMAI

Xanxere - A Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI)
em parceria com a Caixa Econ6mica Federal promoveu
nesta quarta-feira (15) uma oficina de assistencia tecnica
aos municfpios da regiao.

o objetivo

do evento e de difundir conhecimentos,

melhorar

os tramites dos processos e dar maior celeridade as obras
vinculadas ao Orc;amento Geral da Uniao, entre outras
fontes de recursos.
Participaram do evento secretarios de administrac;ao,
contadores, gestores de convenios, assistentes sociais,
arquitetos e engenheiros.
Tambem estiveram presentes
Oliveira;

0

0

Prefeito de Sao Domingos e 1° Vice-presidente

Prefeito de Vargeao e 2° Vice-presidente

Verde, Sadi Oliveira da Luz e 0 Vice-prefeito

da AMAI, Amarildo Paglia;

da AMAI, Alcimar de
0

Prefeito de Ouro

de Marema, Darci Pagani.

Na parte da manha a equipe da Caixa apresentou uma panoramica sobre os recursos federais e
programas disponiveis.

A tarde

os participantes do curso foram divididos em tres salas:

sala 1 - secretarios de administrac;ao, contadores, gestores de convenios e prefeitos
sala 2 - arquitetos e engenheiros
sala 3 - assistentes sociais.

o Prefeito

de Sao Domingos e 1° Vice-presidente

importancia do relacionamento

da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), salientou a

dos municipios com a Caixa, pois trabalham com os mesmos

objetivos.
"Habitagao, saneamento basico, infraestrutura,
da regiao

exercendo um papel fundamental

e a razao principal de todo esse trabalho

e sem

duvida

no desenvolvimento

a melhoria da qualidade de vida da

populaqao", comenta 0 Prefeito Kiko.
Entre as parcerias ja firmadas pela AMAI e Caixa, pode-se citar as demais edic;oes desta oficina
realizada nos anos anteriores e

0

curso inedito em Santa Catarina para mais de 100 conselheiros

habitac;ao do Alto Irani oferecido em 2010.
Fernanda Berlotto
Assessoria de comunica~ao

de

--

-

--
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AMAI e Caixa realizam oficina de assistencia tecnica
16/06/2011 - 11:44:00

A Associa<;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Caixa Economica Federal
promoveu nesta quarta-feira (15) uma oficina de assistencia tecnica aos municipios da regiao. 0
objetivo do evento e de difundir conhecimentos, melhorar os tramites dos processos e dar maior
celeridade as obras vinculadas ao Or<;amento Geral da Uniao, entre outras fontes de recursos.
Participaram do evento secretarios de administra<;ao, contadores, gestores de convenios,
assistentes sociais, arquitetos e engenheiros. Tambem estiveram presentes 0 Prefeito de Sao
Domingos e 1° Vice-presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira; 0 Prefeito de Vargeao e 2° Vicepresidente da AMAI, Amarildo Paglia; 0 Prefeito de Oura Verde, Sadi Oliveira da Luz e 0 Viceprefeito de Marema, Darci Pagani.
Na parte da manha a equipe da Caixa apresentou uma panoramica sobre os recursos federais e
programas disponiveis. A tarde os participantes do curso foram divididos em tres salas: sala 1 secretarios de administra<;ao, contadores, gestores de convenios e prefeitos; sala 2 - arquitetos e
engenheiros; sala 3 - assistentes sociais.

o Prefeito de Sao Domingos e 1° Vice-presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), salientou a
importancia do relacionamento dos municipios com a Caixa, pois trabalham com os mesmos
objetivos. "Habita<;ao, saneamento basico, infraestrutura, exercendo um papel fundamental no
desenvolvimento da regiao e a razao principal de todo esse trabalho e sem duvida a melhoria da
qualidade de vida da popula<;ao", comenta 0 Prefeito Kiko.
Entre as parcerias ja firmadas pela AMAI e Caixa, pode-se citar as demais edi<;5es desta oficina
realizada nos anos anteriores e 0 curso inedito em Santa Catarina para mais de 100 conselheiros
de habita<;aodo Alto Irani oferecido em 2010.
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CAIXA realiza capacita~ao tecnica em Xanxere

o maior

objetivo

e aproximar

os tempos para que a comunidade receba as obras com recursos do
governo federal mais rapido e com maior qualidade possivel

Larissa Damian
Xnxere - A Caixa Economica Federal, em parceria com as Associayoes
de
Municipios, esta realizando
oficinas de capacitayao tecnica de profissionais de todas
as 127 prefeituras do oeste
catarinense.
Nesta quarta-feira, 0 evento aconteceu
em Xanxere,
no auditorio da Associayao
dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) e contou com profissionais das prefeituras de
Abelardo Luz, Bom Jesus,
Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuayu, Lajeado Grande,
Marema, Ouro Verde, Passos
Maia, Ponte Serrada,
Sao
Domingos,
Vargeao, Xanxere e Xaxim. 0 objetivo
das oficinas e difundir os
conhecimentos para dar maior
celeridade as obras vinculadas
ao Oryamento Geral da Uniao
e outras fontes de recursos.
Dentre os assuntos repassados
estao: Panoramica sobre os
recursos federais e programas
disponiveis, A CAIXA como
Agente Repassador, Agente
Financeiro, Assistencia Tecnica, Prestayao de Contas, 0
processo de analise, Dicas e
soluyoes, A Rotina do Trabalbo Tecnico-Social e demais
assuntos pertinentes.
Segundo
a Gerente
de
Sustentayao e Negocios da
area de govemos da CAIXA,
Noemi Lemes, nem sempre 0
prazo tecnico e igual ao prazo politico. As familias tern
lima necessidade, 0 dinheiro
existe e como dar conta e de
vencer toda a burocracia e
fazer com que a obra aconteya efetivamente e 0 que a
instituiyao quer repassar para:
os participantes. 0 maior objetivo e aproximar os tempos

para que a comunidade receba
as obras corn recursos
do
govemo federal mais nipido
e com maior qualidade possive!. A CAIXA esta ouvindo
tambem quais sao as maiores
dificuldades das prefeituras e
como solucionar os problemas
para chegar ao publico. "Percebemos que as dificuldades
sao relacionadas
a falta de
profissionais tecnicos da area
de engenharia, arquitetura e
assistencia
social, algumas
dificuldades
sao referentes
ao licenciamento ambiental,
escriturayao das areas, porque
tudo tern que estar resolvido
para que 0 recurso seja apli~
cado e nao gere problemas no
futuro", afirma,
A Caixa Economica Federal tern mais de R$ 80 milboes
de recursos do Oryamento Geral da Uniao do ana passado,
mais todos os recursos liberados para construyao de casas e
predios do fundo de garantia.
"Sao muitos projetos que recebemos dos municipios e e importante que todos os tecnicos
recebam essas informayoes.
Por isso, aproveitamos para
agradecer toda a parceria com
as associayoes de municipios
para que a CAIXA chegasse
ate todos os profissionais
e
prefeituras", corp.enta.

Participaram profissionais
da regiao da AMAI

o objetivo

If! repassar informac;;6es sobre os
processos burocraticos para que os projetos
acontec;;am dentro do cron02r~ma ~C?!TI_qualidade
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de todos os municipios

ANlAI e (oixo
reolizo

copocito~ao
em Xonxere
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Amai' e Caixa realmzam
oficina de assistencia tecnica
A Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani (Amai) em parceria com a Caixa Econ6mica
Federal promoveu nesta quartafeira (15) uma oficina de assis-:
tencia tecnica aos municfpios da
regiao. 0 objetivo do evento e de
difundir conhecimentos, melhorar os tramites dos processos
e dar maior celeridade as obras
vinculadas ao Orc;amento Geral
da Uniao, entre outras fontes de
recursos.
Participaram do evento secretarios de administrac;ao, "contadores, gestores de convenios,
assistentes sociais, arquitetos
e engenheiros. Tambem estiveram presentes 0 prefeito de Sao
Domingos e 10 vice-presidente
da Amai, Alcimar de Oliveira; 0
prefeito de Vargeao e 20 vicepresidente da Amai, Amarildo
Paglia; 0 prefeito de Ouro Verde, Sadi Oliveira da Luz e 0 viceprefeito de Marema, Darci Paga,ni.
Na parte da manha aequipe
da Caixa apresentou uma panoramica sobre os recursos federais e programas disponiveis. A
tarde os participantes do curso
foram divididos em tres salas:.

Fernanda BertottoIDivulga\t3o

Servidores

dos municipios

parlciparam

sala 1 - secretarios de administrac;ao, contadores, gestores de
convenios e prefeitos; sala 2 arquitetos e engenheiros; sala 3
- assistentes sociais.
Alcimar de Oliveira (Kiko),
salientou a importancia do relacionamento dos municipios com
a Caixa, po is trabalham com os
mesmos objetivos. "Habitac;ao,
saneamento basico, infraestrutura, exercendo um papel fundamental no desenvolvimento da

da oficina

regiao e a razao principal de todo
esse trabalho e sem duvida a meIhoria da qualidade de vida da
populac;ao", comenta 0 Prefeito
Kiko.
Errtre as parcerias ja firmadas
pela Amai e Caixa, pode-se citar as demais edic;oes desta oficina realizada nos anos anteriores e 0 curso inedito em Santa
Catarina para mais de 100 conselheiros de habitac;ao do Alto
Irani oferecido em 2010.
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17/6/2011

IV Conferenc.ia Regional de Seguranea
Alimentar e Nutricional do Alto Irani
A IV Conferencia Regional de Seguran<;:a AIimentar e Nutricional Alto
Irani (Cresan-Alto Irani),
uma etapa preparatoria .
para as conferencias estadual e nacional, aconteceni no proximo mes, dia 21
de julho, no auditorio da
Unoesc, Bloco E, Campus
Xanxere.
o evento e realizado
pela Associa<;:ao dos Municipios do Alto Irani,
iniciani as 7h30min, com 0
credenciamento, e pro sseguini ate as 17 horas com
palestras e a realiza<;:aode
grupos de debate.
Entre os assuntos debatidos estao: Seguran<;:a
Alimentar eNutricional,
Direito a Alimenta<;:ao e,
na sequencia, sera abordado 0 Controle de Qualidade e Seguran<;:aAlimentar.
o desafio da conferencia
e avan<;:ar nas propostas
ja existentes sobre a PoUtica, 0 plano e 0 Sistema

Nacionaf de Seguran<;:a
Alimentar e Nutricional
. (Sisan). Para efetiva<;:ao
destas propostas 6 precise
que a sociedade e 0 governo caminhem juntos na
luta pelo direito humano
a alimenta<;:ao adequada,
saudavel e em quanti dade

rania alimentar em ambito
nacional e internacional;
discutir com a sociedade
civil sobre os principais
problemas dentro de cada
municipio da regiao do
Alto Irani, na busca de
uma nova forma de produ<;:aoagroecologica, agroin-

IVCONFERENCIA

REGIONAL

DE SEGURANCA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL ALTO IRANI
suficiente.
Ainda como objetivos
da IV Cresan- Alto Irani
estao: analisar os avan<;:os,
as amea<;:aspara 0 cumprimento do direito humano
a alimenta<;:ao, bem como
para a promo<;:ao da sobe-

dustrializa<;:ao artesanal,
comercializa<;:ao solidaria
e sistemas de abastecimento descentralizados
de alimentos; e e1eger os
delegados que representarao a regiao do Alto Irani
na Conferencia Estadual.
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Conrerencia

ais(utiro
se~uron~o
olimentor
Conferencia de Seguran~aAlinientar
discute avan'~osno sistema nacional
Larissa Damian
Xanxere - A Associavao dos Municipios
do
Alto Irani (AMAI) realiza
a IV Conferencia Regional
de Segmanva Alimentar e
Nutricional do Alto Irani
no dia 21 de julho como
preparavao para as conferencias estadual e nacional que tern como lema:
"Alimentavao
adequada
e saudavel: urn direito de
todos". Podem participar
academicos de areas relacionadas e interessados no
assunto.
o principal objetivo e
avanvar nas discuss5es e
propostas sobre a Politica,
Plano e 0 Sistema Nacional
de Seguranva Alimentar
e Nutricional (Sisan) para
que a populavao tenha 0
direito de urna alimentavao
balanceada e com a quantidade necessaria. A conferencia ainda quer avanvar
nas discuss5es sobre a ameava para 0 cumprimento
do direto hurnano sobre a
alimentavao, discutir principais problemas nos municipios da regiao e encontrar
novas formas de produvao
agroecol6gica, agroindustrializavao artesanal, alem
de eleger os delegados que
vao representar a AMAI na
conferencia estadual.

o

:C'
l:

•.•..

.0 .

""o

o

e

principal objetivo
de avan!(ar neis propostas
para que toda a popula!(ao tenha acesso a uma
alimenta!(ao balanceada

Conforme a integrante
da AMAI, Fernanda Bertotto, uma das intenv5es e
de incentivar a participavao
da sociedade na formavao
de politicas publicas e avaliar 0 Plano Nacional de
Segmanva Alimentar para
futuramente implantar no
municipio. "Todos os municipios deveriam ter urn
Conselho de Seguranva
Alimentar e urna das av5es
das conferencias e que gradativamente os municipios
consigam implantar esses
. '?.-..

--

.~.

reguladores",
explica. 0
assunto ainda e novo e
os pa1estrantes
vao dar
suporte para as discuss5es
em grupos.
A Conferencia vai acontecer no audit6rio da Unoesc Campus de Xanxere
no bloco E, com inicio as
08h30min e encerramento as 17 horas. Dentre as
palestras estao Segmanva
Alimentar e Nutricional,
Direito a Alimentavao
e
Controle de Qualidade e
Segmanva Alimentar .

CLIPPING
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Velculo: 101 FM/Princesa - Xanxere

Assembleia Itinerante de Prefeitos
realizada em Abelardo Luz

e

Abelardo Luz - A Associac;ao dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) realizou na segunda-feira

(27), em Abelardo Luz, a

quinta Assembleia de Prefeitos de 2011.
Estiveram presentes alem dos Prefeitos, as Primeiras\,,damas, 0 Secretario de Desenvdlvimento
Xanxere, Carlos Colatto,

0

Vice-Prefeito

R~gi~nal de'
de Xanxere,

Leandro Junior Vigo e varios secretarios do municipio de
Abelardo Luz.

o Prefeito

de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, realizou a

abertura da reuniao agradecendo
:Ressaltou ainda a importanc~

a presenc;a de todos.

das assembleias

itinerantes

para fortalecer a integrac;ao dos municipios.
Como primeiro item da pauta foi apresentado 0 curso de Multiplicadores
acontecera na Contabilidade

Publica a partir de 2013. Participam pel a AMAI a Contadora,

Biasi; a Presidente do Colegiado de Contadores e Controladores
o vice-presidente

o principal

que aborda a mudanc;a que
Nayara

Internos da AMAI, Andreza Gallaz e

Edegar Felipe.

tema da reuniao ficou em torno do procedimento

a ser adotado pelas prefeituras em

relac;ao ao transporte escolar, apos termino da greve dos professores, uma vez que 0 transporte dos
alunos do ensino fundamental e feito pelos municipios com auxilio de recursos do estado.

o Secreta rio de Desenvolvimento

Regional de Xanxere, Carlos Colatto, explicou que a Secreta ria de

Estado da Educac;ao ainda nao tem posicionamento

sobre

0

tema e sera precise aguardar

greve para verificar quais medidas serao adotadas. Os Prefeitos deliberaram
da Fecam na negociac;ao com
Na sequencia

0

0

0

fim da

moc;ao solicitando apoio

Governo de SC.

Advogado Tributarista, Adriano dos Santos apresentou

0

relatorio das visitas

realizadas na regiao nos meses de maio e junho. 0 objetivo foi uma avaliac;ao geral da area tributaria
dos municipios, para a partir disso planejar as ac;oes para melhoria da gestao tributaria a ser
desenvolvida nos proximos meses.
Outro assunto deliberado pelos Prefeitos e a realizac;ao da 1a Conferencia
e Controle Social

(1a

Consocial) que tem por objetivo promover a transparencia

participac;ao da sociedade no acompanhamento
social mais efetivo e democratico que garanta

da gestao publica, contribuindo
0

publica e estimular a
para um controle

usc correto e eficiente do dinheiro publico. A

bandeira desta conferencia foi levantada pela Controladoria

o Prefeito

Regional de Transparencia

Geral da Uniao (CGU).

de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, comenta que todas as atividades

desenvolvidas

pela AMAI visam a gestao de excelencia nos municipios, em virtude de que todos os

anos aumentam as cobranc;as e responsabilidades.
"Precisamos estar atualizados para que seja possivel realizarmos a gestao dentro do que nos e
determinado e exigido, promovendo cada vez mais a melhoria da qualidade de vida da populac;ao",
salienta Vicenzi.
Quanto

a assembleia

itinerante, Vicenzi afirma que e uma oportunidade de visitar outros municipios, 0

que se torna dificil no dia-a-dia em consequencia

das atividades desenvolvidas

nas prefeituras.

Apos a reuniao foi oferecido aos visitantes um jantar com produtos a base de peixe do frigorifico de
Abelardo Luz.
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Noticias

Assembleia Itinerante

•

de Prefeitos da AMAI

e realizada

em Abelardo Luz

29/06/2011 - 15:43:00
A Associa<;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou na segunda-feira (27), em
Abelardo Luz, a quinta Assembleia de Prefeitos de 2011. Estiveram presentes alE§mdos Prefeitos,
as Primeiras-damas, 0 Secreta rio de Desenvolvimento Regional de Xanxere, Carlos Colatto, 0 VicePrefeito de Xanxere, Leandro Junior Vigo e varios secretarios do munidpio de Abelardo Luz.

o

Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, realizou a abertura da reuniao agradecendo a
presen<;a de todos. Ressaltou ainda a importancia das assembleias itinerantes para fortalecer a
integra<;ao
dos
munidpios.
Como primeiro item da pauta foi apresentado 0 curso de Multiplicadores que aborda a mudan<;a
que acontecera na Contabilidade Publica a partir de 2013. Participam pela AMAI a Contadora,
Nayara Biasi; a Presidente do Colegiado de Contadores e Controladores Internos da AMAI, Andreza
Gallaz
e
0
vice-presidente
Edegar
Felipe.

o

principal tema da reuniao ficou em torno do procedimento a ser adotado pelas prefeituras em
rela<;ao ao transporte escolar, apos terminG da greve dos professores, uma vez que 0 transporte
dos alunos do ensino fundamental e feito pelos munidpios com auxilio de recursos do estado. 0
Secretario de Desenvolvimento Regional de Xanxere, Carlos Colatto, explicou que a Secreta ria de
Estado da Educa<;aoainda nao tem posicionamento sobre 0 tema e sera preciso aguardar 0 fim da
greve para verificar quais medidas serao adotadas. Os Prefeitos deliberaram mo<;ao solicitando
apoio
da
Fecam
na
negocia<;ao
com
0
Governo
de
sc.
Na sequencia 0 Advogado Tributarista, Adriano dos Santos apresentou 0 relatorio das visitas
realizadas na regiao nos meses de maio e junho. 0 objetivo foi uma avalia<;ao geral da area
tributaria dos munidpios, para a partir disso planejar as a<;6espara melhoria da gestao tributaria a
ser
desenvolvida
nos
proximos
meses.
Outro assunto deliberado pelos Prefeitos e a realiza<;ao da 1a Conferencia Regional de
Transparencia e Controle Social (1 a Consocial) que tem por objetivo promover a transparencia
publica e estimular a participa<;ao da sociedade no acompanhamento da gestao publica,
contribuindo para um controle social mais efetivo e democratico que garanta 0 usa correto e
eficiente do dinheiro publico. A bandeira desta conferencia foi levantada pela Controladoria Geral
da
Uniao
(CGU).

o

Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, comenta que todas as atividades
desenvolvidas pela AMAI visam a gestao de excelencia nos munidpios, em virtude de que todos os
anos aumentam as cobran<;as e responsabilidades. "Precisamos estar atualizados para que seja
possivel realizarmos a gestao dentro do que nos e determinado e exigido, promovendo cada vez
mais
a
melhoria
da
qualidade
de
vida
da
popula<;ao",
salienta
Vicenzi.
Quanto
assembleia itinerante, Vicenzi afirma que e uma oportunidade de visitar outros
munidpios, 0 que se torna dificil no dia-a-dia em consequencia das atividades desenvolvidas nas
prefeituras.
Apos a reuniao foi oferecido aos visitantes um jantar com produtos a base de peixe do frigorifico de
Abelardo Luz.

a
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e realizada

Assembleia Itinerante de Prefeitos
em Abelardo Luz
Qua, 29 de JunlJo de 2011 16:33

Associac;:ao dos Municipios

do Alto Irani

(AMAI) realizou na segunda-feira

(27), em

belardo Luz, a quinta Assembleia

de Prefeitos

e 2011. Estiveram presentes alem dos
Prefeitos, as Primeiras-damas,
Desenvolvimento

0

Secreta rio de

Regional de Xanxere, Carlos

Colatto, 0 Vice-Prefeito

de Xanxere, Leandro

Junior Vigo e varios secretarios do municipio de
Abelardo Luz.

o Prefeito

de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli,

realizou a abertura da reuniao agradecendo

a

presenc;:a de todos. Ressaltou ainda a
importancia das assembleias

itinerantes para fortalecer a integrac;:ao dos municipios.

Como primeiro item da pauta foi apresentado
na Contabilidade

Colegiado de Contadores e Controladores

o principal

0

curso de Multiplicadores

Nayara Biasi; a Presidente do

Internos da AMAI, Andreza Gallaz eo vice-presidente

tema da reuniao ficou em torno do procedimento

transporte escolar, ap6s termino da greve dos professores,
fundamental

que aborda a mudanc;:a que acontecera

Publica a partir de 2013. Participam pel a AMAI a Contadora,

Edegar Felipe.

a ser adotado pelas prefeituras em relac;:ao ao
uma vez que 0 transporte dos alunos do ensino

e feito pelos municipios com auxilio de recursos do estado. 0 Secreta rio de Desenvolvimento

Regional de Xanxere, Carlos Colatto, explicou que a Secreta ria de Estado da Educac;:ao ainda nao tem
posicionamento

sobre 0 tema e sera precise aguardar 0 fim da greve para verificar quais medidas serao

adotadas. Os Prefeitos deliberaram

moc;:ao solicitando apoio da Fecam na negociac;:ao com

0

Governo de SC.

Na sequencia 0 Advogado Tributarista, Adriano dos Santos apresentou 0 relat6rio das visitas realizadas na
regiao nos meses de maio e junho. 0 objetivo foi uma avaliac;:ao geral da area tributaria dos municipios,
partir disso planejar as ac;:6es para melhoria da gestao tributaria a ser desenvolvida
Outro assunto deliberado pelos Prefeitos e a realizac;:ao da 13 Conferencia
Social (13 Con social) que tem por objetivo promover a transparencia
sociedade no acompanhamento
democratico que garanta
pela Controladoria

o

0

da gestao publica, contribuindo

para a

nos pr6ximos meses.

Regional de Transparencia

e Controle

publica e estimular a participac;:ao da

para um controle social mais efetivo e

uso correto e eficiente do dinheiro publico. A bandeira desta conferencia

foi levantada

Geral da Uniao (CGU).

Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, comenta que todas as atividades desenvolvidas

pela

AMAI visam a gestao de excelencia nos municipios, em virtude de que todos os anos aumentam as cobranc;:as e
responsabilidades.

"Precisamos

estar atualizados

para que seja

possivel realizarmos a gestao dentro do que nos e determinado
e exigido, promovendo cada vez mais a melhoria da qualidade
de vida da populac;:ao", salienta VicenzLQuanto

a assembleia

itinerante, Vicenzi afirma que e uma oportunidade

de visitar

outros municipios, 0 que se torna dificil no dia-a-dia em
conseqOencia das atividades desenvolvidas
Fonte: Amai

nas prefeituras.
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~ssembleia Itinerante de prefeitos
realizada em ~belardo Luz

e
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Assembleja Itinerante de prefeitos
e realizada em .Abelardo Luz
A Associa<;:ao dos Municipios
do Alto Irani
(Amai) realizou em Abelardo Luz, a quinta Assem- .
bleia de Prefeitos
de
2011. Estiveram presentes, alE~mdos prefeitos, as
primeiras-damas, 0 secretario de Desenvolvimento
Regional de Xanxere, Carlos Colatto, 0 vice-Prefeito de Xanxere, Leandro
JuniorVigo e varios secretarios do municipio de Abelardo Luz.
prefeito de Abelardo
Luz, Dilmar Fantinelli, realizou a abertura da reuniao
agradecendo a presen<;:a
de todos. Ressaltou ainda a importancia das assembleias itinerantes para
fortalecer a integra<;:aodos
municfpios.
Gomo primeira item da
pauta foi apresentado 0
curso de multiplicadores
que aborda a mudan<;:a
que acontecera na Contabilidade Publica a partir de
2013. Participam
pela
Amai, a contadora, Nayara Biasi; a presidente do
Colegiado de Contadores
e Contraladores Internos
da Amai. Andreza Gallaz

o

dinheiro publico. A bandeira desta conferencia foi levantada pela Controladoria Geral da Uniao (GGU).
prefeito de Xaxim e
presidente daAmai, Gilson
Vicenzi, comenta que todas as atividades desenvolvidas pela associa<;:ao
visam a gestao de excelencia nos municipios, em
virtude de que todos os
an os aumentam as co..:.
bran<;:ase responsabilidades. "Precisamos estar
atualizados para que seja
possivel realizarmos
a
gestao dentra do que nos
e determinado e exigido,
promovendo
cada vez
mais a melhoria da qualidade de vida da popula<;:ao", salienta Vicenzi.
Quanto a assembleia
itinerante, Vicenzi afirma
que e uma oportunidade de
visitaroutras municipios, 0
que se toma dificil no diaa-dia em consequencia
das atividades desenvolvidas nas prefeituras.
. Ap6s a reuniao foi oferecido um jantar com produtos a base de peixe do
frigorifico
de Abelardo
Luz.

o

Prefeitos da Amai e secretario

e 0 vice-presidente Edegar Felipe.
prihcipal tema da reuniao ticou em torno do procedimento a ser adotado
pelas prefeituras em rela<;:130
ao transporte escolar,
ap6s termjno da greve dos
professores.
Colatto explicou que a
secreta ria de Estado da
Educa<;:ao ainda nao tem
posicionamento sobre 0
tema e sera precise
aguardar 0 tim da greve
para veriftcar quais medidas serao adotadas. Os
prefeitos deliberaram mo<;:130
solicitando apoio da
Fecam na negociac;:aocom
o governo de SC.
Na sequencia 0 advogado Tributarista, Adriano
dos Santos apresentou 0

o

Regional

relat6rio das visitas realizadas na regiao nos meses de maio e junho. 0
objetivo foi uma avalia<;:ao
geral da area tributaria
dos municipjos,
para a
partir disso planejar as
a<;:6es para melhoria da
gestao tributaria.
Outra assunto deliberado_peles prefeitos e a re-,
aliza<;:ao da 13 Conferen,..
cia Regional de Transparencia e Contrale Social
(13 Consocial) que tem por
objetivo promover.a transparencia publica e estimular a participa<;:ao da sociedade no acompanhamento da gestao publica, contribuindo para um contrale
social mais efetivo e democratico que garanta 0
usc correto e eficiente do
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Assembleia Itinerante de Prefeitos
e realizada em Abelardo .Luz
Abelardo Luz - A Ass{)cia9ao dos Municipios do Alto
Irani (AMAI) realizou na segunda-feira (27), em Abelardo
Luz, a quinta Assembleia de
~Prefeitos de 2011. Estiveram
presentes alem dos Prefeitos, as
Primeiras-damas, 0 SecretIDo de
Desenvolvimento Regional de
Xanxere, Carlos Colatto, 0 Vice· -Prefeito de Xanxere, Leandro
Junior Vigo e vanos secretIDos
do municipio de Abelardo Luz.
o Prefeito de Abelardo Luz,
·Dilmar Fantinelli, realizou a
abertura dareuniao agradecendo
· a presen9a de todos. Ressaltou
, ainda a importfulcia das assem· pleias itinerantespara fortalecera A quinta assembleia contou com a presen!fa de
autoridades regionais alE!m dos prefeitos dos
~integTa91iodos municipios.
.
t
Como primeiro item da pau- municipios da AMAI
ta foi apresentado 0 curso de deliberaram m09ao solicitando pela Controladoria Geral da
Multiplicadores que aborda a apoio da Fecam na negocia91io .Uniao (CGU).
mudan9a que acontecera na com 0 Govemo de Sc.
o Prefeito de Xaxim e PresiI Contabilidade PUblica a partir
Na sequencia 0 Advogado
dente daAMAl, Gilson Vicenzi,
de 2013. Participam pelaAMAl . Tributarista, Adriano dos Santos comenta que todas as ativida{a Contadora, Nayara Biasi; a apresentou 0 relatorio das visitas des desenvolvidas pela AMAI
Presidente do Colegiado de Con- realizadas na regiao nos meses visam a gestao de excelencia
tadores e Controladores Inteinos de maio e junho. 0 objetivo
nos municipios, em virtude de
, da AMAl, Andreza Gallaz e 0 foi uma avalia9ao geral da area que todos os anos aumentam as
vice-presidente Edegar Felipe.
tributIDa dos municipios, para a cobran9as e responsabilidades.
. 0 principal tema da reuniao
partir disso planejar as a95es para "Precisamos estar atualizados
I ficou em tomo do procedimento
melhoria da gestiio tributIDa a para que seja possivel realiI a ser adotado pelas prefeituras
ser desenvolvida nos proximos
zannos a gestiio dentro do que
em rela9ao ao transporte es- meses.
nos e determinado e exigido,
· colar, apos termino da greve
Outro assunto deliberado pe- promovertdo cada vez mais a .
dos professores, uma vez que los Prefeitos e a realiza91ioda 1a melhoria da qualidade de vida
• 0 transporte dos alunos do enCorrrerencia Regional de Trans- da popula9ao", salienta Vicenzi.
· sino fundamental e feito pelos parencia e Controle Social (1a
Quanto a assembleia itinemunicipios com auxilio de re- Consocial) que tern por objetivo rante, Vicenzi afirrna que e uma
cursos do estado. 0 SecretIDo promover a transparencia publi- oportunidade de visitar outros
de Desenvolvimento Regional
ca e estimular a participa9ao da municipios, 0 que se toma dificil
de Xanxere, Carlos Colatto,
sociedade no acompanhamento
no dia-a-dia em consequencia
· explicou que a Secretaria de Es- da gestiio publica, contribuindo
das atividades desenvolvidas nas
tado da Educa9ao aindan1io tern para urn controle social mais prefeituras.
· posicionamento sobre 0 tema e efetivo e democratico que gaApos a reuniao foi oferecido
sera preciso' aguardar 0 tim da ranta 0 uso correto e eficiente aos visitantes urn jantar com
greve para verificar.quais medi- do dinheiro publico. A bandeira produtos a base de peixe do
Idas serno adotadas. Os Prefeitos desta conferencia foi levantada frigorifico de Abelardo Luz.

Relatorio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2011

CLIPPING
Velculo: Folha do Alto Irani - Xanxere

30J6/2011

Assembleia da Amai
.
realizada em Abelardo
.

Prefeitos e primeiras damas estiveram em Abelardo
Pagina 05

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2011

CLIPPING
Velculo: Portal Faxinal - Faxinal dos Guedes

30/6/2011

AMAI realiza IV Cresan - Alto Irani no dia
julho

21

de

Destaques
Postado por Reda<;80
Qui, 30 de Junho de 2011 20:17

A Associa<;ao dos Municipios

do Alto Irani (AMAI)

promove no dia 21 de julho a IV Conferencia

Regional

de Seguran<;a Alimentar e Nutricional do Alto Irani (IV
Cresan - Alto Irani), no audit6rio do Bloco E, da Unoesc
Campus Xanxere.
As conferencias

sao um dos instrumentos

de constru<;:8o

possam participar do evento.

o objetivo

principal da IV Cresan - Alto Irani

e 0 comprometimento

para efetiva<;ao do direito

a alimenta<;ao;

como discutir com a sociedade civil sobre os principais problemas encontrados

dentro de cada municipio na

busca de um novo paradigma de produ<;ao agroecol6gica,

artesanal, comercializa<;ao

solidaria e sistemas de abastecimento

descentralizados

agroindustrializa<;ao

bem

de alimentos que assegure seguran<;a alimentar e

nutricional.

Ainda apresentar as propostas elabora<;ao de Pianos Municipais de Seguran<;a Alimentar e Nutricional e escolher
os delegados para a Conferencia estadual e nacional.

"Alimenta<;ao Adequada e Saudavel: Direito de Todos". 0 tema escolhido para a Conferencia
necessidade

enfatizar a

da alimenta<;ao adequada em quantidade e qualidade suficiente, sendo este um direito fundamental

do homem e indispensavel

Os interessados

para a sua sobrevivencia.

em participar do evento podem realizar as inscri<;6es e conferir a programa<;ao na pagina da

AMAI: www.amaisc.org.br.

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

