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AMAIrealiza revisao final dos PIanos
de Habita~ao com os municipios
AAssociac;:ao dos Municipios doAlto Irani (AMAI) realizou na quarta
(23)e quinta-feira(24)
uma agenda de reuni6es com os municipios que'
desenvolveram
os Pianos Municipais de Habitac;:ao de Interesse Social
(PMHIS) pelaAMAI em 2010.
o Plano contou com tres etapas: 1 a Apresentac;:ao da proposta
metodol6gica; 2a Diagn6stico do setor habitacional dos municipios e a 3a
Estrategias de Ac;:ao 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
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 realizar 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 pr6xima semana.
o Prefeito de Vargeao e 2° Vice-presidente da AMA/, Amarildo Paglia,
comenta que com 0 Plano concluido a pr6xima 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 rea/mente 0 traba/ho desenvolvido ao Ion go destes
meses tenha validade, e tambem para ateFlder as pessoas dos nossos
municipios que precisam de uma moradia com condic;:6es adequadas
para viver", finaliza 0 prefeito.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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AMAI participa de reuniao da Fecam em Rio do Sui
A Federac;ao Catarinense de Municfpios (Fecam) em
parceria com as Associac;oes de Municfpios realiza
nesta quinta (7)

0

encontro de Secretarios Executivos

na AMAVI em Rio do Sui, e na sexta (8) em Ituporanga
a reuniao do Conselho Politico da Entidade.
Pela Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI)
participam a Secreta ria Executiva, Ingrid Piovesan e

0

Coordenador de Movimento Economico,

Leocir Gandolfi.
Na pauta do encontro de secretarios destacam-se
quanta

a proposta

0

posicionamento dos Secretarios Executivos

de da SEF/SC, no que se refere a participac;ao das associac;oes na apurac;ao

do valor adicionado para fixac;ao dos fndices da quota parte do ICMS; inclusao das mercadorias
de uso e consumo e destinados

a

prestac;ao dos servic;os no calculo do valor adicionado;

proposta de alterac;ao da LC 63/90.
Na parte da tarde serao discutidas ainda estruturas das associac;oes; planejamento para as
reunioes do conselho dos secretarios executivos; regimento interno do colegiado de Secretarios
Executivos e a apresentac;ao do projeto de sistema de gestao da area social e saude.
A Secretaria Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan comenta que os debates gerados durante
encontro de secretarios executivos sao fundamentais

para

0

0

andamento dos trabalhos das

associac;oes de municfpios.

- E a oportunidade

de encontrarmos soluc;oes, apresentar demandas e tentar um consenso para

as principais dificuldades enfrentadas pelos municfpios catarinenses - comenta Ingrid.
Na sexta, a pauta da reuniao do Conselho Politico da Fecam ressalta a participac;ao dos
municfpios nas ac;oes do governo Federal; Liberac;ao de recursos dos ministerios e analise
tecnica de projetos; Programas de beneffcios tributarios e apurac;ao dos Indices de ICMS aos
municfpios.
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AMAI participa de reuniao da Fecam em Rio do Sui
Fernanda Bertotto

Xanxere - A Federac;ao Catarinense de
Municfpios (Fecam) em parceria com
as Associac;oes de Municipios realiza
nesta quinta (7) 0 encontro de
Secretarios Executivos na AMAVI em
Rio do SuI, e na sexta (8) em
Ituporanga a reuniao do Conselho
Politico da Entidade.
Pela Associac;ao dos Municipios do
Alto
Irani (AMAI) participam a
Secretaria Executiva, Ingrid Piovesan e
o
Coordenador
de
Movimento
Economico, Leocir Gandolfi.
Na pauta do encontro de secretarios
destacam-se 0 posicionamento dos Secretarios Executivos quanto a proposta de da
SEF/SC, no que se refere a participac;ao das associac;oes na apurac;ao do valor
adicionado para fixac;ao dos indices da quota parte do ICMS; inclusao das
mercadorias de uso e consumo e destinados a prestac;aodos servic;os no calculo do
valor adicionado; proposta de alterac;aoda LC 63/90.
Na parte da tarde serao discutidas ainda estruturas das associac;oes; planejamento
para as reunioes do conselho dos secretarios executivos; regimento interno do
colegiado de Secretarios Executivos e a apresentac;ao do projeto de sistema de
gestao da area social e saude.
A Secretaria Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan comenta que os debates gerados
durante 0 encontro de secretarios executivos sao fundamentais para 0 andamento
dos trabalhos das associac;oesde municipios.

liE a oportunidade de encontrarmos soluc;oes, apresentar demandas e tentar urn
consenso para as principais dificuldades enfrentadas pelos municfpios catarinenses",
comenta Ingrid.
Na sexta, a pauta da reuniao do Conselho Politico da Fecam ressalta a participac;ao
dos municfpios nas ac;oes do governo Federal; Liberac;ao de recursos dos
ministerios e analise tecnica de projetos; Programas de beneficios tributarios e
apurac;aodos indices de ICMS aos municipios.

Fernanda Bertotto
AscomAMAI
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Amai participa\de reuniao
da Fecam em Rio do Sui
Fernanda 8ertotto/Amai

Ingrid Piovesan e Leocir Gandolfi participaram

da reuniao

A Federagao Catarinense de
cutidas ainda estruturas das
Municipios (Fecam) em parceassociagoes; planejamento para
ria com as Associagoes de Muas reunioes do conselho dos
nicipios realizou nesta quinta (7)
secretarios executivos; regimeno encontro de Secretarios Exeto interno do colegiado de Secutivos naAmavi, em Rio do Sui,
cretarios Executivos e a apree hoje, em Ituporanga, a reuniao
sentagao do projeto de sistema
sera do Conselho Politico da
de gestao da area social e sauentidade.
de. Ingrid Piovesan comenta que
PelaAssociagao dos Municios debates gerados durante 0
pios do Alto Irani (Amai) particiencontro de secretarios execu- pam a Secreta ria Executiva, Intivos sao fundamentais para 0
grid Piovesan eo Coordenador
andamento dos trabalhos das
de Movimento Econ6mico, Leoassociagoes de municipios. OlE
cir Gandolfi ..
a oportunidade de encontrarmos
Na pauta do encontro de sesolugoes,.apresentar demandas
cretarios destacaram-se 0 posie tentar um consenso para as
cionamento
dos Secretarios
principais dificuldades enfrentaExecutivos quanto a proposta de
das pelos municipios catarinenda SEF/SC, no que se refere a
ses", comenta.
participagao das associagoes na
Hoje, a pauta da reuniao do
apuragao do valor adicionado
Conselho Politico da Fecam respara fixagao dos indices da quosalta a participagao dos municita parte do ICMS; inclusao das
pios nas agoes do governo Femercadorias de uso e consumo
deral; Liberagao de recursos dos e destinados a prestagao .dos . ministerios e analise tecnica de
servigos no calculo do valor adiprojetos; Programas de be neffcionado; proposta de alteragao
cios tributarios e apuragao dos
da LC 63/90.
indices de ICMS aos municipiNa parte da tarde foram disos.
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AMAI participa de reuniao
da 'FecaIn eIn Rio do SuI
Xanxere - A Federa~ao Catarinense de
Municipios (Fecam) em
parceria com as Associa~6es de Municipios
realizou ontem .encontro
de Secretarios Executivos na AMAVI em Rio
do SuI, e nesta sexta (8)
em Ituporanga a reuniao
do Conselho Politico da
Entidade.
Pela Associa~ao dos
Municipios do Alto Irani (AMAI) participam a
Secretaria Executiva, Ingrid Piovesan e 0 Coordenador de Movimento
Economico, Leocir Gandolfi
Na pauta do encontro
de secretarios destacamse 0 posicionamento dos
Secretarios Executivos
quanto a. proposta da
SEF/SC, no que se refere a participa~ao das
associa~6es na apura~ao
do valor adicionado para
fixa~ao dos indices da
quota parte do ICMS;
inclusao das mercadorias de uso e consumo e
destinados a. presta~ao,
'dos servi~os no calcu10 do valor adiGionado;
proposta de altera~ao da

LC 63/90.
Na parte da tarde serao discutidas ainda estruturas das associa~6es;
planejamento para as
reuni6es do conselho dos
secretarios executivos;
regimento interno do
colegiado de Secretarios
Executivos e a apresenta~ao do projeto de sistema de gestao da area
social e saude.
A Secretaria Executiva da AMAI, Ingrid
Piovesan comenta que
os debates gerados durante 0 encontro de secretarios executivos sao
fundamentais, para 0
andamento dos traba-

lhos. das asso,cia~6es de
municipios. "E a oportunidade de encontrarmos
solu~6es, apresentar demandas e tentar urn consenso para as principais
dificuldades enfrentadas
pelos municipios catari'nenses", comenta Ingrid.
Na sexta, a pauta da
reuniao do Conselho Politico da Fecam ressalta
a ~articipa~ao dos municipios nas a~6es do governo Federal; Libera~ao
de recursos dos ministerios e analise tecnica de
projetos; Programas de
beneficios tributarios e
apura~ao dos indices de
ICMS aos municipios.
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AM AI participa de reuniao do
Movimento Economico em Rio do Sui
09/04 - Rio do Sul- Os tecnicos de AssociaCfoes de Municfpios
responsaveis pelo Movimento Economico, realizaram na quarta (6),
reuniao na AMAVI em Rio do Sui, para estudar uma proposta para
alteraCfaoda Lei Complementar nO63/90, que estabelece os criterios de
retorno do ICMS aos municfpios. A intenCfaoe apresentar uma proposta
aos Prefeitos e Deputados Federais durante a reuniao do Conselho
Politico da Fecam que acontecera em Ituporanga, nesta sexta-feira (8).
Da regiao da AMAI participaram 0 Coordenador de Movimento
Economico, Leocir Gandolfi, 0 Secretario do Desenvolvimento
Economico de Xanxere, Gustavo Fiorentin e 0 Tecnico, Wilson Neudi
Lohmann.
De acordo com Leocir, 0 grupo de estudos do movimento
economico esta analisando a lei para propor alteraCfoes que melhorem 0
retorno para os municfpios. "Esta aCfao visa evitar que os municfpios
continuem sendo prejudicados no repasse de recursos", salienta ele.
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Joao Rodrigues presente na
Assembleia de Prefeitos da AMAI

18/04 - Xaxim - A Associayao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) r.ealizou no sabado (16)
em Xaxim, a terceira Assembleia de Prefeitos do ano. Na 0po,rtunidade estiveram presentes
tambem os Secretarios de Agricultura dos Municipios, bem como 0 Secreta rio de Agricultura
de Santa Catarina, Joao Rodrigues.
Na pauta do dia estavam a inclusao do peixe na merenda escolar, apresentada pelo
Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Antonio Fantinelli, que ressaltou a importancia do produto
dentro da merenda escolar, bem como as variayoes do peixe que podem ser inclufdas no
cardapio como, por exemplo, 0 bolinho de peixe e a lasanha de peixe.
Outro assunto da pauta proposto pelo Prefeito de Sao Domingos e 1° Vice-presidente
da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), foi 0 encaminhamento de um oficio aos poderes
competentes, sobre 0 repasse do Estado aos municipios para custear as despesas com 0
transporte escolar. 0 documento sugere um incremento na previsao oryamentaria para 2012
visando contemplar 0 custeio total do transporte da rede de ensino estadual que e realizada
pelos municipios.
Na sequencia 0 Secretario de Agricultura de Santa Catarina, Joao Rodrigues,
apresentou aos Prefeitos da AMAI os principais projetos e ayoes que a Secretaria estara
desenvolvendo junto aos municfpios.
Joao
Rodrigues
tambem
se
colocou a disposiyao dos Prefeitos para
que levem a Secretaria as dificuldades
enfrentadas pelos municipios. "Estamos
disposiyao de todos para qualquer
eventualidade, pensamos no oeste com
carinho, afinal e a regiao agricola e de
pecuaria mais produtiva do Estado",
comenta 0 Secretario.
Prefeito de Xaxim e Presidente
da AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, destacar ,
que a participayao de Joao Rodrigues
na Assembleia
da AMAI abre um
caminho direto entre 0 Estado e os
municipios.
"A partir de hoje temos mais uma porta aberta no Governo, a agricultura' e a principal
atividade economica da nossa regiao, e sendo assim precisa de atenyao diferenciada no
Estado", salienta Vicenzi.
Ao final do encontro os Prefeitos tiveram a oportunidade de apresentar ao Secretario
Joao Rodrigues, as principais dificuldades e demand as da regiao.
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loao Rodrigues presente na ~ssembleia de Prefeitos da AMAI
18 de Abr de 2011 - 10h09min

A Associac;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou
no sabado (16) em Xaxim, a terceira Assembleia de
Prefeitos do ano. Na oportunidade estiveram presentes
tambem os Secretarios de Agricultura dos Munidpios, bem
como 0 Secreta rio de Agricultura de Santa Catarina, Joao
Rodrigues.
Na pauta do dia estavam a inclusao do peixe na merenda escolar, apresentada pelo
Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Antonio Fantinelli, que ressaltou a importancia do
produto dentro da merenda escolar, bem como as variac;6es do peixe que podem ser
inclufdas no cardapio como, por exemplo, 0 bolinho de peixe e a lasanha de peixe.
Outro assunto da pauta proposto pelo Prefeito de Sao Domingos e 10 Vice-presidente da
AMAI, Alcimar de Oliveira (Klko), fOI 0 encaminhamento de um oficio aos poderes
competentes, sobre 0 repasse do Estado aos munidpios para custear as despesas com 0
transporte escolar. 0 documento sugere um incremento na previsao orc;amentaria para
2012 visando contemplar 0 custeio total do transporte da rede de ensino estadual que e
realizada pelos munidpios.
Na sequencia 0 Secreta rio de Agricultura de Santa Catarina, Joao Rodrigues, apresentou
aos Prefeitos da AMAI os principais projetos e ac;6esque a Secreta ria estara
desenvolvendo junto aos munidpios.
Joao Rodrigues tambem se colocou a disposlc;ao dos Prefeitos para que levem a
Secretaria as dificuldades enfrentadas pelos munidpios. "Estamos
disposic;ao de todos
para qualquer eventualidade, pensamos no oeste com carinho, afinal e a regiao agricola
e de pecuaria mais produtiva do Estado", comenta 0 Secreta rio.

a

o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, destaca que a participac;ao
de Joao Rodrigues na Assembleia da AMAI abre um caminho direto entre 0 Estado e os
munidpios.
"A partir de hoje temos mais uma porta aberta no Governo, a agricultura e a principal
atividade economica da nossa reglao, e sendo assim precisa de atenc;ao diferenciada no
Estado", salienta Vicenzi.

Ao final do encontro os Prefeitos tiveram a oportunidade de apresentar ao Secreta rio
Joao Rodrigues, as principais dificuldades e demandas da regiao.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Joao Rodrigues presente na Assembl.eia de Prefeitos da AMAI
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Xanxere - A Associa9ao dos MUniciploS do Alto
Irani (AMAI) realizou no sabado (16) em Xaxim,
a terceira Assembleia de Prefeitos do ano. Na
oportunidade estiveram presentes tambem os
Secretarios de Agricultura dos Municipios, bem
como a Secretario de Agricultura de Santa
Catarina, Joao Rodrigues.
Na pauta do dia estavam a inclusao do peixe
na merenda escolar, apresentada

pelo Prefeito

de Abelardo Luz, Dilmar Antonio Fantinelli, que
ressaltou a importancia do produto dentro da
merenda escolar, bem como as varia90es do
peixe que podem ser inclufdas no cardapio
como, par exemplo, a bolfnho de peixe e a
lasanha de peixe.
Outro assunto da pauta proposto pelo Prefeito
de Sao Domingos e 1° Vice-presidente
um oficio aos poderes competentes,

da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), foi a encaminhamento

sobre

0

de

repasse do Estado aos municipios para custear as

despesas com a transporte escolar.

o documento

sugere um incremento na previsao or9amentaria para 2012 visando contemplar

0

custeio total do transporte da rede de ensino estadual que e realizada pelos municipios.
Na sequencia a Secretario de Agricultura de Santa Catarina, Joao Rodrigues, apresentou aos
Prefeitos da AMAI os principais projetos e a90es que a Secreta ria estara desenvolvendo

junto aos

municipios.
Joao Rodrigues tambem se colocou a disposit;:ao dos Prefeitos para que levem a Secretaria as
dificuldades enfrentadas pelos municipios. "Estamos
eventualidade,

pensamos no oeste com carinho, afinal

produtiva do Estado", comenta

o Prefeito

a disposit;:ao

0

e a regiao

de todos para qualquer
agricola e de pecuaria mais

Secreta rio.

de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, destaca que a participat;:ao de Joao

Rodrigues na Assembleia da AMAI abre um caminho direto entre a Estado e as municipios.
"A partir de hoje temos mais uma porta aberta no Governo, a agricultura e a principal atividade
economica da nossa regiao, e sendo assim precisa de aten9ao diferenciada
Vicenzi.

no Estado", salienta

Ao fi~al .do .enc~ntro os Prefeitos tiveram a oportunidade de apresentar ao Secreta rio Joao Rodrigues,
as pnnclpals dlflculdades e demandas da regiao.

Fernanda Bertotto

Assessoria de comunica¢o da AMAJ
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Secretario Joao
Rodrigues se
reune com
prefeitos do Amoi

Romeu Scirea Fi/ho
Xaxim - Em assembleia

I

Prefeitos conhecem pianos de
Joao Rodrigues para agricultura"
o
3
c
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Prefeitos, vices e secretarios Municipais ~~ AgricUltura
do Alto Irani receberam a visita do secret~no da .
Agricultura.! D.esenv~lvimento ~ural, Joa~_R~dr~ues

mensal, realizada no sabado, dia
16, desta vez na residencia do
prefeito Gilson Vicenzi - presidente da Amai -, prefeitos, vices
e secretarios Municipais de Agricultura do Alto Irani receberam a
visita do secretario daAgricultura
e Desenvolvimento Rural, Joao
Rodrigues, e tambem debateram
formas de reaver valores referentes a duas parcelas do transporte
escolarde20l0, quenao entrararn
nos cofres municipais.
A participayao do secretario
Joao Rodrigues na assembleia
foi 0 primeiro contato coletivo
dos cbefes de executivo com urn
secretario do Govemo Colombo,
na regiao. E serviu para troca de
informayoes: do secretario, sobre
as ayoes do Govemo Colombo
na regiao; e dos prefeitos, encarninbando suas reivindicayOes e
buscando conbecer melbor 0 plano de govemo para a agricultura .
Proielos para
aAmai

"Os prefeitos querem entender como sera a politica agricola
no estado; geralmente nao existe
politica agricola, mas 0 Joao Rodrigues esrn quef(;:ndo implantar
isso, e queremos que ela venba
a tona. E que possamos com isso
esclarecer muitos fatos que ficam ocultos em vanos govemos
e tambem no govemo federal,
que sempre e aquele momento
do agricultor, 0 momento da
colbeita. Mas quando cbegamos
ao momento da produyao da
plantayao, sempre ficam distante
as coisas do govemo", analisa 0
presidente da Amai.
Vicenzi reconbece que Joao
Rodrigues ainda esta conhecendo a estrutura "de uma
secretaria complexa, que tern
a Epagri, a Cidasc e outros
orgaos. Mas acreditamos que 0
Joao ja tenba urna formulayao
de algum projeto para 0 Oeste, e
em especial para a Amai". Para
Vicenzi, 0 fato de Rodrigues
ser da regiao pode facilitar: "Eu
acho que ele e urn born gestor e
vai fazerurn born govemo. Mas
vai depender tambem daqueles que 0 cercam. Esperamos
urn born secretario, urn born
govemo e urn born sucesso do
agronegocio", assinala.

Divicla de transporte escolar
Na pauta dareuniao outrotema
tratado foi a divida do Fundeb, do
govemo federal, atraves do transporte escolar, ainda de 2010. "0
vice-presidente daAmai e prefeito
de Sao Domingos levantou essa
tese enos abrayamos. Porque fica
esquerdo 0 municipiopagaraconta
que nao deve. E tambem acreditamos teruma perdajunto ao govemo
federal em cima do Fundeb. Todos
os municipiostern essadificuldade,
mas em tres deles elas sao maiores.
Vamos corrigir e mandar urn docurnento ao govemo federal, para
fazer com que esse dinbeiro venba
de volta para 0 estado. Vamos
enviar ao Ministerio da Educayao,
com quem e born trabalbar,parque
.est:isempreabertoa negociaylio;e a
Educaylioe prioridade do govemo
Federal" .
De acordo com Vicenzi, com
base nas dividas de Xaxim e Xanxere, que sao mais ou menos
parecidos, "acredito que com as
duas parcelas devem estar faltando
vir para a regiao em tomo de R$
1.200.000,00 a R$1.300.oo0,00.
Isso e urn dinbeiro que viria para
o giro e tambem para dar urn
alento as contas das prefeituras.
Sao recursos que as prefeituras
bancaram, anopassado,bouveuma
dificuldade de empenbo na SDR,
mas isso nao est:i em discussao, e
acreditamos que va ser resolvido 0
mais rflpidopassive!, pais faz falta
nos municipios. Acredito que em
maio oujunbo isso seraresolvido".
Peixe na met'eIIda

o presidente

da Amai disse
informayOesque 0 Alto Irani teria
capacidade para incluir peixe na
merenda escolar da regiao. "Isso
acontecendo seria melbor para 0
desenvolvimento e tambem para a
agricultura familiar da regiao, pais
os agricultoresgeralmente tern seu
ayude com peixes. E issopode meIborar a renda de sua propriedade.
Essa inclusao, se conseguirmos,
seria feita em todos os municipios
da regiao, furiamos uma licitayao
para todos os municipios e quem
tivessedificuldadeagora,teriamais
uma opartunidade de incrementar
essa atividade D? propriedade de
seu municipio. E urn debate que
est:i comeyando boje, aqui, tamrem em funyao da irnplantayliode
fiigorificos de peixe na regiao."
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Reuniao da Ama.i

I

Neste sabado (16), 0 secretario de Estado da Agricultura e .
Desenvolvimento Rural, Joao Rodrigues, estara em Xaxim para'
uma reuniao com prefeitos daAssociac;ao dos Municfpios do Alto:
Irani (Amai). 0 evento vai acontecer na residencia do prefeito Gil- ,
son Vicenzi, em seguida acontece um almoc;o aos convidados.

Reuniao da Amai em Xaxim ten~
participac.;ao de Joao Rodrigues Neste sabado (16), 0 secre~
tario de Estado da Agricultura e
Desenvo\vimento Rural, Joao
Rodrigues, estara em Xaxim,
para participar da reuniao com
prefeitos da AssociaC;ao dos
Municfpios do Alto Irani (Amai),
coordenada pelo presidente,
prefeito de Xaxim, Gilson Vicenzi.
De acordo com 0 secretario
sera uma conversa infocmal para
ouvir os prefeitos e conhecer a
pauta de reivindicac;6es da regiao, quando Rodrigues falara
sobre seus pianos e projetos
para agricultura e Pesca catarinense.
AAmai e formada por 14 municipios consorciados: Abelardo
Luz, Bom Jesus, Entre Rios,
Faxinal dos Guedes, Ipuac;u,
Lajeado Grande, Marema, Oura
Verde, Ponte Serrada, Passos
Maia, Sao Domingos, Vargeao,
Xaxim e Xanxere.
A abertura dos trabalhos sera
as 11h;as 11h10 0 Prefeito de
Abelardo Luz, Dilmar Antonio
Fantinelli falara sobre a inclusao
, de peixena merenda escolar;

Presidente Gilson Vicenzi

as 11h25 havera uma deliberac;ao de Moc;ao referente ao
0
Transporte Escolar, com 0 1
vice-presidente da Amai, prefeito de Sao Domingos, Alcimar
de Oliveira; as 11h30 tera a participac;ao do Secretario de Estado daAgricultura e Desenvolvimento Rural, Joao Rodrigues;
as 12h30 serao tratados assuntos de interesse dos associ ados; com palavra livre e as
12h45 encerra a reuniao.
.
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Joao Rodrigues presente na Assembleia de Prefeitos da AMAI
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A Associa<;ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) realizou no sabado (16) em
Xaxim, a terceira Assembleia de Prefeitos do ano. Na oportunidade estiveram
presentes tambem os Secretarios de Agricultura dos Municipios, bem como 0
Secreta rio de Agricultura de Santa Catarina, Joao Rodrigues.
Na pauta do dia estavam a inclusao do peixe na merenda escolar, apresentada pelo
Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Antonio Fantinelli, que ressaltou a importancia do
produto dentro da merenda escolar, bem como as varia<;oes do peixe que pod em ser
incluldas no cardapio como, por exemplo, 0 bolinho de peixe e a lasanha de peixe.
Outro assunto da pauta proposto pelo Prefeito de Sao Domingos e 10 Vicepresidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), foi 0 encaminhamento de um oficio
aos poderes competentes, sobre 0 repasse do Estado aos municipios para custear
as despesas com 0 transporte escolar. 0 documento sugere um incremento na
previsao or<;amentaria para 2012 visando contemplar 0 custeio total do transporte da
rede de ensino estadual que e realizada pelos municipios.
Na sequencia 0 Secretario de Agricultura de Santa Catarina, Joao Rodrigues,
apresentou aos Prefeitos da AMAI os principais projetos e a<;oes que a Secretaria
estara desenvolvendo junto aos municipios.
Joao Rodrigues tambem se colocou a disposi<;ao dos Prefeitos para que levem a
Secretaria as dificuldades enfrentadas pelos municipios. "Estamos a disposigao de
todos para qualquer eventualidade, pensamos no oeste com carinho, afinal e a
regiao agricola e de pecuaria mais produtiva do Estado", comenta 0 Secretario.

o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, destaca que a
participagao de Joao Rodrigues na Assembleia da AMAI abre um caminho direto
entre 0 Estado e os municlpios.
"A partir de hoje temos mais uma porta aberta no Governo, a agricultura e a principal
atividade economica da nossa regiao, e sendo assim precisa de atengao
diferenciada no Estado", salienta Vicenzi.
Ao final do encontro os Prefeitos tiveram a oportunidade de apresentar ao Secreta rio
Joao Rodrigues, as principais dificuldades e demandas da regiao.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Joao Rodrigues presente na Assembleia de Prefeitos da AMAI
A Associagao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) realizou no sabado (16) em
Xaxim, a terceira Assembleia de Prefeitos do ano. Na oportunidade estiveram
presentes tambem os Secretarios de Agricultura dos Municipios, bem como 0
Secreta rio de Agricultura de Santa Catarina, Joao Rodrigues.
Na pauta do dia estavam a inclusao do peixe na merenda escolar, apresentada
pelo Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Antonio Fantinelli, que ressaltou a
importancia do produto dentro da merenda escolar, bem como as variagoes do
peixe que podem ser incluidas no cardapio como, por exemplo, 0 bolinho de peixe
e a lasanha de peixe.
Outro assunto da pauta proposto pelo Prefeito de Sao Domingos e 10 Vicepresidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko), foi 0 encaminhamento de um oficio
aos poderes competentes, sobre 0 repasse do Estado aos municipios para custear
as despesas com 0 transporte escolar. 0 documento sugere um incremento na
previsao orgamentaria para 2012 visando contemplar 0 custeio total do transporte
da rede de ensino estadual que e realizada pelos municipios.
Na sequencia 0 Secretario de Agricultura de Santa Catarina, Joao Rodrigues,
apresentou aos Prefeitos da AMAI os principais projetos e agoes que a Secreta ria
estara desenvolvendo junto aos municipios. Joao Rodrigues tambem se colocou a
disposigao dos Prefeitos para que levem a Secreta ria as dificuldades enfrentadas
pelos municipios. "Estamos a disposigao de todos para qualquer eventualidade,
pensamos no oeste com carinho, afinal e a regiao agricola e de pecuaria mais
produtiva do Estado", comenta 0 Secretario.

o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, destaca que a
participagao de Joao Rodrigues na Assembleia da AMAI abre um caminho direto
entre 0 Estado e os municipios. "A partir de hoje temos mais uma porta aberta no
Governo, a agricultura e a principal atividade economica da nossa regiao, e sendo
assim precisa de atengao diferenciada no Estado", salienta Vicenzi.
Ao final do encontro os Prefeitos tiveram a oportunidade de apresentar ao Secreta rio
Joao Rodrigues, as principais dificuldades e demandas da regiao.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Amai reune gestores para discutir temas de interesse dos
Municipios da regiao

(}l

CNM
Inclusao do peixe na merenda e
auxilio para 0 transporte escolar
foram assuntos debatidos pelos
prefeitos e secretarios municipais
da Associayao dos Municipios do
Alto Irani (Amai), em Santa
Catarina. as gestores reuniram-se
no Ultimo sabado, 16 de abril, com
o secretano de Agricultura do Estado, Joao Rodrigues, para debater
essas e outras questOes.
A inclusao do peixe na merenda escolar foi proposta durante as
discussoes. De acordo com 0 Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar
Antonio Fantinelli e importante que 0 peixe que e urn alimento
saudavel e suas variayoes, como bolinhos e lasanha de peixe, sejam
incluidos no cardapio dos alunos da regiao.
De acordo com representante da Amai, 0 pagamento do transporte
escolar dos alunos da rede de ensino estadual e realizados pelos
Municipios. Durante a reuniao, foi sugerido 0 envio de urn oficio as
autoridades competentes solicitando 0 custeio do transporte escolar.
De acordo 0 docurnento, seria necessario urn incremento na
previsao oryamentaria de 2012 para 0 pagamento total da conduyao
dos alunos.
Agencia CNM com informac;oes da Amai
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Colegiado da Amai participa do Encontro Estadual do
Judiciario para a Saude

A Associag2lo dos Munidpios do Alto Irani
(Amai), representada pela presidente do
Colegiado da Saude, Terezinha Siviero
(Lajeado Grande), e pela vice-presidente,

Sonia

Bodanese (Varge2lo), participou, no dia 31 de
margo, do Encontro Estadual do Judiciario para
a Saude em Florian6polis. 0 evento foi
promovido pelo Comite Estadual de
Monitoramento e Resolug2lo das Demandas de
Assistencia a Saude, numa iniciativa da Associag2lo Catarinense de Magistrados.

o Comite

tem como objetivo promover um entendimento entre as Secretarias
Estadual e Municipais de Saude e 0 Poder Judiciario, no andamento e definig2lo de

processos referentes
Comarcas.

a saude

que acabam indo para os Tribunais Regionais das

De acordo com a vice-presidente do Colegiado, Sonia Bodanese, neste primeiro
encontro, 0 Judiciario buscou se interar de como esta a situag2lo da saude nos
municipios catarinenses.
- Tivemos a oportunidade de apresentar como esta

0

andamento das Secretarias

Municipais de Saude, nossas dificuldades e tambem as principais demandas comenta Sonia.
Sonia diz ainda que, no pr6ximo encontro, ser2lOdefinidas as agoes e os integrantes
do Comite, que sera composto por pessoas das Secretarias Municipais de Saude,
prefeitos, membros de Associagoes, Secreta ria da Saude de Santa Catarina, e do
pr6prio Judiciario.
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Reuniao da Amai
. No ultimo sabado (16),0 presldente daAmai Gilson Vicenzi (OEM) realizou uma assemb.leia com todos os prefeitos,
vices e secretarios da agricultura da regiao. 0 evento contou
com a presenya do secretario
de Estado daAgricultura Joao
Rodrigues, que a convit~ de Vicenzi explanou a situayao e
proJetos do Estado para a agri.
cultura. Dentre os assuntos discutidos, a possibilidade de in~IUlr ~ pelxe na .r::erenda escolar, visto que temos um frigorifico
e pelxe na reglao, e a divida com 0 transporte escolar atraves
do Fund.eb do governo federal, entre outros assuntos. '0 president~ Vlcenzl mostrou aos prefeitos e secretarios sua aproxima~ao com 0 governo do Estado e os secretarios de governo
MUlto mals do que IStO,que esta disposto junto com os demai~
p~e~eltos da Am.al a buscar 0 desenvolvimento regional Sem
duvldas, Vlcenzl salu fortalecido desta reuniao.
.

Na reuniao com os prefeitos da Amai, 0 secretario de Estado
daAgricultura, Joao Rodrigues, fez questao de enfatizar que e
preciso criar mais otimismo no povo, pois ele e a metade do
caminho para 0 sucesso. "A outra metade depende de todos
n6s. Se 0 sujeito esta depressivo nao adianta, a onda e boa, 0
prevo do milho ta bom, da soja ta bom, do leite ta bom", disse.
Nisto, Rodrigues foi lembrado que asuinocultura esta bem e
largou esta: "Voces nao sabem 0 que eu fiz na China para liberar
esta exportayao.Olha, gente, foi um esforyo danado." Ai foi s6
riso, afinal foi a presidente Dilma Rousseff que negociou. 0 prefeito de Sao Domingos Kiko, nao perdeu tempo e largou esta:
"Ainda bem que a Dilma socializou esta conquista". Mais risos.
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Joao Rodrigues presente na Assembleia de Prefeitos da AMAI
19/04/2011 - 09:46:00
A Associac;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realizou no sabado (16) em Xaxim, a
terceira Assembleia de Prefeitos do ano. Na oportunidade estiveram presentes tambem os
Secretarios de Agricultura dos Municipios, bem como 0 Secretario de Agricultura de Santa Catarina,
Joao Rodrigues.
Na pauta do dia estavam a inclusao do peixe na merenda escolar, apresentada pelo Prefeito de
Abelardo Luz, Dilmar Antonio Fantinelli, que ressaltou a importancia do produto dentro da merenda
escolar, bem como as variac;6es do peixe que podem ser incluidas no cardapio como, por exemplo,
o bolinho de peixe e a lasanha de peixe.
Outro assunto da pauta proposto pelo prefeito de Sao Domingos e 10 Vice-presidente da AMAI,
Alcimar de Oliveira (Kiko), foi 0 encaminhamento de um oficio aos poderes competentes, sobre 0
repasse do Estado aos municipios para custear as despesas com 0 transporte escolar. 0 documento
sugere um incremento na previsao orc;amentaria para 2012 visando contemplar 0 custeio total do
transporte da rede de ensino estadual que e realizada pelos municipios.
Na sequencia 0 Secretario de Agricultura de Santa Catarina, Joao Rodrigues, apresentou aos
prefeitos da AMAI os principais projetos e ac;6esque a Secretaria estara desenvolvendo junto aos
municipios.
Joao Rodrigues tambem se colocou a disposic;ao dos Prefeitos para que levem a Secreta ria as
dificuldades enfrentadas pelos municipios. "Estamos disposic;ao de todos para qualquer
eventualidade, pensamos no oeste com carinho, afinal e a regiao agricola e de pecuaria mais
produtiva do Estado", comenta 0 Secretario.

a

o prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Luiz Vicenzi, destaca que a participac;ao de Joao
Rodrigues na Assembleia da AMAI abre um caminho direto entre

0

Estado e os municipios.

"A partir de hoje temos mais uma porta aberta no Governo, a agricultura e a principal atividade
economica da nossa regiao, e sendo assim precisa de atenc;ao diferenciada no Estado", salienta
Vicenzi.
Ao final do encontro os prefeitos tiveram a oportunidade de apresentar ao Secretario Joao
Rodrigues, as principais difiqJldades e demandas da regiao.
Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Colegiado de Saude da AMAI participa de Encontro Estadual
Colegiado participou do Encontro Estadual do Judiciario para a Saude.

Xanxere - A Associagao dos Municipios
do Alto Irani (AMAI), representada pela
Presidente do Colegiado da Saude,
Terezinha Siviero (Lajeado Grande) e
pela Vice-presidente Sonia Bodanese
(Vargeao), participou no dia 31 de
margo do Encontro Estadual do
Judiciario para a Saude em
Florian6polis.

o evento

foi promovido pelo Comite
Estadual de Monitoramento e
Resolugao das Demandas de
Assistencia a Saude, numa iniciativa da
Associagao Catarinense de Magistrados.

o Comite

tem como objetivo promover um entendimento entre as secretarias
estadual e municipais de saude e 0 Poder Judiciario, no andamento e definigao de
processos referentes a saude que acabam indo para os tribunais regionais das
comarcas.
De acordo com a Vice-presidente do Colegiado, Sonia Bodanese, neste primeiro
encontro 0 Judiciario buscou se interar de como esta a situagao da saude nos
municipios catarinenses.
"Tivemos a oportunidade de apresentar como esta 0 andamento das secretarias
municipais de saude, nossas dificuldades e tambem as principais demandas",
comenta Sonia.
Sonia diz ainda que no pr6ximo encontro, serao definidas as agoes e os integrantes
do Comite, que sera composto por pessoas das secretarias municipais de saude,
Prefeitos, membros de Associagoes, Secreta ria da Saude

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

- 2011

CLIPPING
Velculo:

Born Dia Santa Catarina

- Joa~aba

20/4/2011

Colegiado de Saude da AMAI participa do
Encontro Estadual do Judiciario para a Saude
20/04 - Florian6polis - A Associa98o dos Munidpios do Alto Irani (AMAI), representada
pela Presidente do Colegiado da Saude, Terezinha Siviero (Lajeado Grande) e pela Vicepresidente Sonia Bodanese (Varge80), participou no dia 31 de mar90 do Encontro Estadual
do Judiciario para a Saude em Florian6polis. 0 evento foi promovido pelo Comite Estadual
de Monitoramento e Resolu980 das Demandas de Assistencia a Saude, numa iniciativa da
Associa980 Catarinense de Magistrados.
Comite tem como objetivo promover um entendimento entre as secretarias estadual
e municipais de saude e 0 Poder Judiciario, no andamento e defini980 de processos
referentes a saude que acabam indo para os tribunais regionais das comarcas.
De acordo com a Vice-presidente do Colegiado, Sonia Bodanese, neste primeiro
encontro 0 Judiciario buscou se interar de como esta a situa980 da saude nos munidpios
catarinenses. "Tivemos a oportunidade de apresentar como esta 0 andamento das
secretarias municipais de saude, nossas dificuldades e tambem as principais demandas",
comenta Sonia.
Sonia diz ainda que no pr6ximo encontro, ser80 definidas as a90es e os integrantes do
Comite, que sera composto por pessoas das secretarias municipais de saude, Prefeitos,
membros de Associa90es, Secretaria da Saude de Santa Catarina, e do pr6prio Judiciario.

o

Relat6rio

de atividades

e PrestaQao

de con~as

CLIPPING
Velculo: Data X - Xaxim

21/4/2011

-

~V~.

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas

CLIPPING
Vefculo: Jornal do Povo - Sao Domin os

22/4/2011

- 2011

