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Faxinal dos Guedes tern Plano de Habitac;ao

o Plano foi elaborado

em tres etapas. "Proposta Metodologica", "Diagnostico do Setor
HabitacionaJ" e "Estrategias de Aq80".

Faxinal dos Guedes - Na tarde desta
segunda-feira,

12 de setembro, a Equipe

Tecnica da Associac;:ao dos Municipios do Alto
Irani, Amai, fez a entrega oficial do "Plano
Municipal de Habitac;:ao de Interesse Social" de
Faxinal dos Guedes.

o Plano

foi elaborado conforme as exigelncias

do Ministerio das Cidades, levando em conta
todas as etapas necessarias, com pesquisa, audiencias publicas e entrega do relat6rio final.

o Plano

de Habitac;:ao e obrigat6rio para que 0 Governo Municipal consiga buscar verbas atraves do

Fundo Nacional da Habitac;:ao. Alem disso, e uma grande fonte de pesquisa sobre 0 municipio, ja que
apresenta dados sobre 0 setor habitacional, imobiliario, quantas casas ha, quantos lotes, qual 0 real
crescimento de Faxinal dos Guedes.

o Plano foi elaborado

em tres etapas. "Proposta Metodol6gica",

"Diagn6stico do Setor Habitacional" e

"Estrategias de Ac;:ao".
Todas elas com audiencias publicas, visitas, oficinas com a comunidade, definic;:ao dos objetivos que
podem ser executados dentro de 15 anos. Agora, cabe ao Conselho Municipal de Habitac;:ao atuar
para que 0 trabalho siga adiante.
As autoridades municipais agradeceram

0 apoio e 0 trabalho realizado pela equipe tecnica da Amai,

alem das ac;:oesrealizadas peto Conselho Municipal e pela Secreta ria Municipal de Assistencia Social.
Destacaram ainda, que este e um documento muito importante para que os projetos saiam do papel e
atendam a populac;:ao.
Alem disso, que possa facilitar na busca de recursos, e que a burocracia que hoje atrapalha na
realizac;:ao das obras, seja um pouco menor.

Cristiane Salvi
Assessoria

de comunica~ao

-_.~

-
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Faxinal dos Guedes tern Plano de Habitac;ao
Geral
Postado por Reda~o
Ter, 13 de Setembro de 2011 12:49

Na tarde desta segunda-feira,
Equipe Tecnica da Associa~o

12 de setembro, a
dos Municipios

do Alto

Irani, Amai, fez a entrega oficial do "Plano Municipal
de Habita~o

de Interesse Social" de Faxinal dos

Guedes. 0 Plano foi elaborado conforme as
xigencias do Ministerio das Cidades, levando em
conta todas as etapas necessarias,

com pesquisa,

audiencias publicas e entrega do relatorio final.

o Plano

de Habita~ao e obrigatorio

para que 0

Governo Municipal consiga buscar verbas atraves do
Fundo Nacional da Habita~o.

Alem disso, e uma

grande fonte de pesquisa sobre 0 municipio, ja que
apresenta dados sobre 0 setor habitacional,
imobiliario, quantas casas ha, quantos lotes, qual 0 real crescimento

o Plano

foi elaborado em tres etapas. "Proposta Metodol6gica",

de Faxinal dos Guedes.

"Diagn6stico

do Setor Habitacional"

"Estrategias de A~ao". Todas elas com audiencias publicas, visitas, oficinas com a comunidade,

e

defini~o

objetivos que podem ser executados dentro de 15 anos. Agora, cabe ao Conselho Municipal de Habita~o

dos
atuar

para que 0 trabalho siga adiante.
As autoridades municipais agradeceram

0 apoio e 0 trabalho realizado pela equipe tecnica da Amai, alem das

a~6es realizadas pelo Conselho Municipal e pela Secretaria Municipal de Assistencia

Social. Destacaram

que este e um documento muito importante para que os projetos saiam do papel e atendam a popula~o.

ainda,
Alem

disso, que possa facilitar na busca de recursos, e que a burocracia que hoje atrapalha na realiza~ao das obras,
seja um pouco menor.
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Faxinal dos Guedes tern
Plano de Habita~ao
Cristiane SalvUDivulga~ao .

Participa~ao na entrega Oficial do Plano

ca", "Diagn6stico do Setor HabiNa tarde desta segunda-feira
tacional"e
"Estrategias
de
(12), a Equipe Tecnica daAssoAc;ao". Todas elas com audienciar;:aodos Municipios do Alto Irani (Amai), fez a entrega oficial do
cias publicas, visitas, ofieinas
"Plano Municipal de Habitar;:aode
com a comunidade, definir;:aodos
Interesse Social" de Faxinal dos . objetivos que podem ser execuGuedes. 0 Plano foi elaborado
tadosdentro de 15 anos. Agora,
conforme as exigencias do Mi-. cabe ao Conselho Municipal de
nisterio das Cidades, levando em
Habitac;ao atuar p~ra que 0 trabalho siga adiante.
conta todas as eta pas necessarias, com pesquisa, audiencias
As autoridades municipais
agradeceram 0 apoio e 0 trabapublicas e entrega do relat6rio final.
Iho realizado pela equipe tecnica
o Plano de Habitac;ao e obri- da Amai, alem das ac;6es realigat6rio para que 0 Governo Muzadas pelo Conselho Municipal
nicipal consiga buscar verbas
e pel a Secretaria Municipal de
atraves do Fundo Nacional da HaAssistencia Social.
bitac;ao.Alem disso, e uma granDestacaram ainda, que este e
de fonte de pesquisa sobre 0 muum documento muito importante
nicipio, ja que apresenta dados
para que os projetos saiam do
sobre 0 setor habitacional, imopapel e atendam a populac;ao.
biliario, quantas casas ha, quanAlem disso; que possa faci1itar
tos lotes, qual 0 real crescimenna busca de recursos, e que a
to de Faxinal dos Guedes.
burocracia que hoje atrapalha na
o Plano foi elaborado em tres realizac;ao das obras, seja um
etapas .. "Proposta Metodol6gipouco menor.
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Plano municipal de habitac;ao aponta deficit de 3 mil casas.
MUDAF: T.At,.M,NHO

DA LETR.A,

•

Eli

o municipio

de Abelardo Luz recebeu 0 relat6rio
do deficit habitacional existente no municipio,
atraves de levantamento feito no periodo de
junho a dezembro de 2010.

o presidente

do conselho municipal de
habitac;:ao de interesse social Vilmar Baumgratz
salienta de que ja eram esperados esses indices.
Baumgratz comenta que a atual administrac;:ao
ja vem tomando medidas para sanar este deficit
habitacional, principalmente
na questao de
renda per capta da populac;:ao, atraves da
gerac;:ao de emprego e busca por novas empresas
que venham a instalar-se na nova area industrial
do municipio e construc;:ao de casas para a
populac;:ao abelardense.

Fonte: Redac;:ao/Dpto. Jornalismo Momento FM (Flavio Carvalho)
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·Diagnostico
:da Amai
aponta
deficit de
tres mil'casas
populares em
-Abelardo Luz
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Deficit habitacional ch'ega a tres mil
casas populares em Abelard.o Luz
Marcio MagedanziDivulga!;ao

Abelardo Luz tera 0 desafio
de construir nos pr6ximos 10
anos mais de tres mil casas
populares para acabar com 0
deficit habitacional no municipio.
Esta e a conclusao do diagn6stico realizado atraves do Plano
Local de Habita9ao de Interesse Social (PlHIS). Os dados foram apresentados nesta teq;:afeira (14) na sede do Centro Administrativo Municipal.
A equipe tecnica da Associa~
9ao dos Municipios do Alto Irani
(Amai), responsavel pela constru9ao do plano, fez uma rapida
explana9ao dos dados e entregou 0 relat6rio final do estudo aos
membros da equipe tecnica da
prefeitura e aos membros do
Conselho Municipal de Habita9ao. "Nesse plano contemplamos um diagn6stico da realidade habitacional com a identifica9ao das famflias que necessitam
de novas habita90es, pes so as
que moram em areas de risco e
que precisam ser relocadas.

Prefeito Dilmar Fantinelli recebeu diagn6stico

Tambem tra9amos a90es para
que 0 municipio possa executalas para reduzir esse deficit habitacional", ressalta a secretaria executiva daAmai, Ingrid Piovesan.
o Plano de Habita9ao sera
um instrumento norteador da
polftica habitacional no municipio que procura garantir as fami-

do PLHIS

lias com ate tres salarios minimos 0 acesso a moradia digna. .
"0 plano foi construido com a .
participa9ao da popula9aoe certamente vai nos ajudar a buscar
recursos para viabilizar novos
projetos e atender essa grande
demand a em nosso municipio",
destaca 0 prefeito Dilmar Fantinelli.
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Abelardo Luz tem deficit habitacional de 3 mil casas populares
15 de Set de 2011 - 10h46min

Abelardo Luz tera 0 desafio de construir nos proximos 10 anos rnais de 3 mil casas
populares para acabar com 0 deficit habitacional no municipio. Esta e a conclusao do
diagnostico realizado atraves do Plano Local de Habita<;ao de Interesse Social (PLHIS). Os
dados foram apresentados na manha desta quarta-feira (14) na sede do Centro
Administrativo Municipal. A equipe tecnica da Associa<;aodos Municlpios do Alto Irani
(AMAI), responsavel pela constru<;ao do plano, fez uma rapida explana<;ao dos dados e
entregou 0 relatorio final do estudo aos membros da equipe tecnica da prefeitura e aos
membros do Conselho Municipal de Habita<;ao. "Nesse plano contemplamos urn
diagnostico da realidade habitacional com a identifica<;ao das famflias que necessitam de
novas habita<;5es, pessoas que moram em areas de risco e que precisam ser relocadas.
Tambem tra<;amos a<;5espara que 0 municipio possa executa-las para reduzir esse deficit
habitacional", ressalta a secreta ria executiva da AMAI, Ingrid Piovesan.

o Plano de Habita<;ao sera

urn instrumento norteador da politica habitacional no
municipio que procura garantir as famflias com ate tres salarios mlnimos 0 acesso a
moradia digna. "0 plano foi construldo com a participa<;ao da popula<;ao e certamente vai
nos ajudar a buscar recursos para viabilizar novos projetos e atender essa grande
demanda em nosso municipio", destaca 0 prefeito Dilmar Fantinelli.

Marcio Magedanz
Jornalista DRTjSC 02455
Assessoria de Comunica<;ao e Informa<;ao
Prefeitura Municipal de Abelardo Luz - SC
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Copa Amai'segue neste final de semana
UnifJo busca a primeira viforiajogando

em casa

A Copa Amai deste anotem mostrado um nivel muito superior a do ano passado,
provadisto tem sido a campanha do atual campeao Gurany de Xaxim, onde em tres jogos
conseguiu apenas um empate, precisando reagir logo coso contrario nao passara da primeira,
fase,
.
Outro time que foi bem no ana passado e que nao repete a mesma campanha e 0 Uniao,
representante da Sao Domingos. Com uma equipe formada praticamente por atletas do
municipio, a equipe ainda nao se encontrou na cOmpeti9aO e acumula tres derrotas, duas
fora em uma emcasa.
Para pensar em c1assifica9aO, a equipe precisa da vit6ria neste sabado frente Bom Jesus,
em jogo a ser disputado a partir das 16h no estadio Alian9a em Sao Domingos.
Na derrota para 0 Olaria 0 torcedor e equipe sairam insatisfeitos com 0 resultado, pois no
minimo 0 empate seria 0 resultado justo, No domingos em Xanxere frente Bom Jesus, a
equipe se port-ou bem, mas infelizmente desperdi90u varias oportunidades e foi surpreendida,
Para este sabado 0 pensamento naGdeve ser outro, senao a vit6ria. 0 torcedor esta convidado
a incentivar a equipe a partir das 16h,
, .
Rodada para este final de semana:
Data: 17/09/2011
- Sabado
Horario: 16:00 horas ,
Cha
Municipio
Equipe
X
Equipe
A
Xanxere
A A Bavial 1 Aguia Azul
Associa9aO Esp: Tres Quedas
B
Marema CME Marema/EC Estrela
CME Passos Maia
C
Sao Domingos Sociedade Esportiva Uniao
CME Bom Jesus 29 de Junho
Data: 18/09/2011
- Domingo
Cha
Municipio
Equipe
A
Xaxim
SERC Guarany
B
Xanxere EC Inducolor Tres Estrelas
C
Abelardo LuzAssocia9aO Esp. 25 de Maio
-

-

r---- -..-.- ~--

~ .....

Horario:

X

15:30horas
Equipe
Tabajara Futebol Clube/Unoesc
Esporte Clube Gaucho
E C Olaria 1 Carrocerias Oeste

i.

,
'.:
.
"

,
.
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COPAAMAI 2011
4a Rodada - Returno
17/09/2017 - Sabado 16:00h
A A Bavial / Aguia Azul x Tres Quedas
CME Marema/EC Estrela x CME PassosMaia
Sociedade Esportiva Uniao x CME Born Jesus 29 de Junho
18/09/2017 - Domingo 15h e 30min
SERCGuarany x Tabajara Futebol Clube/Unoesc
ECInducolorTres Estrelas x Esporte C1ubeGaucho
Associa~ao Esp.25 de Maio x EC Olaria / Carrocerias Oeste

C'assifica(:ao
(have A
10
2°
3°
4°

Tabajara
Tres Quedas
Bavial
Guarani

(have
9

4
3
1

1°
2°
3°
4°

8
Tres Estrelas
Marema
PassosMaia
Gaucho

(have
7
6
3
1

1°
2°
3°
4°

C
80m Jesus
Olaria
25 de Maio
Uniao

7
5
4

a
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Seis jogos e 15 gols marcados pela 4a rodada da Copa Amai 2011
A Copa Amai tera (olga no pr6ximo

tim de semana, devido

a realizagao

da Etapa Regional

Oeste dos

Jogos Abertos de Santa Catarina, em Xaxim.

Xanxere - Realizada neste fim de semana, a 4a rodada da primeira fase
da Copa Amai 2011 - trofeu Gilson Vicenzi.
Seis jogos movimentaram
Destaque para

0

a competic;ao, com 15 gols marcados.

time do Tabajara/Unoesc

- que aplicou 4 a 1 no

Guarany, neste domingo, em pleno estadio da Montanha, em Xaxim. Esse
resultado deixa

0

time xanxerense Iider absoluto da chave A, com 12

pontos ganhos, e unica equipe com 100% de aproveitamento

no certame. Dino, Alexandre Gaucho e

Canarinho marcaram os gols do Tabajara. Mas 4a rodada comec;ou ainda no sabado, dia 17 com tres jogos.
No estadio do Bairro Vista Alegre, Bavial/Aguia Azul e Tres Quedas de Abelardo ficaram no zero a zero. Em
Sao Domingos, a Uniao conquistou seu primeiro ponto no torneio, ao empatar em 2 a 2 diante da CME de
Bom Jesus/29 de Junho. Resultado importante teve a CME de Marema, que em casa derrotou Passos Maia
par 3 a zero.
Neste domingo, a/em da vitoria do Tabajara, mais dois jogos foram realizados:
No estadio do Bairro Joao Winckler, a Inducolor/3 Estrelas manteve a lideranc;a da chave B, agora com 10
pontos, ao vencer a Gaucho de Xaxim. Dellano deu a vitoria ao time xanxerense com gol que marcou
tambem a volta da equipe do Inducolor/3 Estrelas ao seu estadio de origem.
Complementou

a rodada, a jogo entre 25 de Maio e Olaria/Carrocerias

Oeste, em Abelardo Luz, no estadio

Beira-Rio. Um empate em 1 a 1, garante as duas equipes vivas em busca da classificac;ao a proxima fase.
Rafael marcou para a 25 de maio, e Mirinho para
Proxima

0

rodada

Olaria.
ChaveA

A Copa Amai ten§ folga no proximo tim de semana, devido

a

realizactao da Etapa Regional Oeste dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, em Xaxim. A 5a rodada acontece somente nos

1"' Tabajara/Unoesc

2"' Tres Quedas/Abelardo
3°. BaviallAguia

dias 1° e 2 de outubro.

Xanxere - 12 pontos (100 % de

aproveitamento)
Luz - 5 pontos

Azul - 4 pontos

4°. Guarany - um ponto
Sabado,

dia 1° de outubro:
ChaveS

Xanxere - Tabajara/Unoesc

x Tres Quedas

1° Inducolor/3

Abelardo Luz - 25 de Maio x CME Bom Jesus/29 de junho
Passos Maia - CME Passos Maia x Inducolor/3
Domingo,

Estrelas.

Xaxim - Guarany x BaviallAguia

Azul

Marema - CME de Marema/Estrela

Domingos.

2. CME/Marema/Estrela

- 9 pontos

3°. CME Passos Maia - 3 pontos
4°. Gaucho - Um ponto

dia 2 de outubro:

Xanxere - Olaria/Carrocerias

Estrelas - 10 pontos

x Gaucho

Oeste x Uniao de Sao

Chave C
1"' Bom Jesus - 8 pontos
2° Olaria/Carrocerias
3° 25 de maio/Abelardo
4°. 4"'Uniao

Oeste - 6 pontos
Luz - 5 pontos

de Sao Domingos - um ponto

Classificactao:
Kukki Galvagni
Folha Regional

.

Relat6rio

de atividades

e Presta~ao

de Contas - 2011

CLIPPING
Velculo: Folha Re ional - Xanxere

19/9/2011

e

l!l
eo

e
l!l
o

"tl

E

~

'iii

III

o

,eo
c:
III
eo
"tl
Ql

::>

o
III
.Ql

.=
Ql

)-

'3

I

.:I!

eo

'S

Cl

'~

iii

.~
In

••
o
lU

,f

U

Relat6rio

de atividades

e Presta9ao

de Contas - 2011

CLIPPING
Velculo: Federa~ao Catarinense de Munid ios

AMAI
-"-

20/9/2011

Noticias

AMAI desenvolve mais uma etapa do projeto de melhoria da gestao
tributaria nos municipios
20/09/2011 - 14:06:00
A Associac;aodos Municipios do Alto Irani (AMAI) realiza esta semana um roteiro de visitas aos
municipios para dar continuidade ao projetode gestao tributaria municipal. 0 objetivo e melhorar a
gestao e arrecadac;ao tributaria nos municipios da AMAI, fazendo com que todos aumentem as
receitas proprias.
Nesta etapa cada municipio recebe um projeto de execuc;aotributaria adequado a realidade local e
embasado em um diagnostico efetuado pelo advogado tributarista, Adriano dos Santos. 0
documento foi elaborado a partir da primeira rodada de reunioes nos municipios que aconteceram
no mes de maio, onde estiveram presentes os Prefeitos, equipe da AMAI e equipe tecnica da
Prefeitura.
No projeto foram descritas todas as areas em que 0 municipio pode promover melhorias. Tambem
estao apresentados metodos, documentos e regras pertinentes, projetos de alterac;ao e criac;ao de
leis, formularios, exemplos de notificac;ao, editais e convenios.
Apos esta etapa a AMAI continuara a disposic;ao dos municipios para prestar todo assessoramento
tributario que for necessario na execuc;ao do projeto.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Ter, 20109/11 as 14:24 - Visualiza<;:5es: 39

AMAI desenvolve mais uma etapa do projeto de melhoria
da gestao tributaria
A Associayao dos Municlpios do Alto Irani (AMAI) realiza esta semana um roteiro de visitas aos
municlpios para dar continuidade ao projeto de gestao tributaria municipal. 0 objetivo e melhorar
a gestao e arrecadayao tributaria nos municlpios da AMAI, fazendo com que todos aumentem as
receitas pr6prias.
Nesta etapa cada municipio recebe um projeto de execuyao tributaria adequado a realidade local
e embasado em um diagn6stico efetuado pelo advogado tributarista, Adriano dos Santos. 0
documento foi elaborado a partir da primeira rodada de reuni6es nos municlpios que
aconteceram no mes de maio, onde estiveram presentes os prefeitos, equipe da AMAI e equipe
tecnica da Prefeitura.
No projeto, foram descritas todas as areas em que

0

municipio pode promover melhorias.

Tambem estao apresentados metodos, documentos e regras pertinentes, projetos de alterayao e
criayao de leis, formularios, exemplos de notificayao, editais e convenios.
Ap6s esta etapa, a AMAI continuara a disposiyao dos municlpios para prestar todo
assessoramento tributario que for necessario na execuyao do projeto.
(Fernanda Bertotto - Ascom AMAI)

Postado por: Leticia Faria

Re1at6rio

de atividades

e Presta~ao

CLIPPING
Velculo: Bam Dia Santa Catarina - J oa~aba

de Contas - 2011

20/9/2011

AMAI desenvolve mais uma etapa do projeto
de melhoria da gestio tributaria nos municipios
20/09 - Alto Irani - A Associa<;ao dos Munidpios do Alto Irani (AMAI) realiza esta semana
urn roteiro de visitas aos munidpios para dar continuidade ao projeto de gestao tributaria
municipal. 0 objetivo e melhorar a gestao e arrecada<;ao tributaria nos munidpios da AMAI,
fazendo com que todos aumentem as receitas pr6prias.
Nesta etapa cada munidpio recebe um projeto de execuc;ao tributaria adequado a
realidade local e embasado em um diagn6stico efetuado pelo advogado tributarista, Adriano
dos Santos. 0 documento foi elaborado a partir da primeira rodada de reuni6es nos
munidpios que aconteceram no mes de maio, onde estiveram presentes os Prefeitos,
equipe da AMAI e equipe tecnica da Prefeitura.
No projeto foram descritas todas as areas em que 0 munidpio pode promover
melhorias. Tambem estao apresentados metodos, documentos e regras pertinentes,
projetos de alterac;ao e cria<;ao de leis, formularios, exemplos de notifica<;ao, editais e
convenios.
Ap6s esta etapa a AMAI continuara a disposi<;ao dos municipios para prestar todo
assessoramento tributario que for necessario na execu<;ao do projeto.
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AMAI desenvolve mais uma etapa do projeto de
melhoria da gestao tributaria nos municfpios
Loterias
Postado por Reda<;:ao
Qua. 21 de Setembro de 2011 21:59

T
A Associa<;:i3o dos Municipios do Alto Irani (AMAI) realiza esta semana urn roteiro de visitas aos municipios

para

dar continuidade ao projeto de gestao tributaria municipal. 0 objetivo e melhorar a gestao e arreeada<;:ao
tributaria nos municipios da AMAI, fazendo com que todos aumentem as receitas pr6prias.
Nesta etapa eada municipio recebe urn projeto de execu<;:i3otributaria adequado a realidade loeal e embasado
em urn diagn6stico efetuado pelo advogado tributarista, Adriano dos Santos.
da primeira rodada de reuni6es nos municipios que aconteceram

0 documento foi elaborado a partir

no mes de maio, onde estiveram presentes os

Prefeitos, equipe da AMAI e equipe tecnica da Prefeitura.
No projeto foram descritas todas as areas em que 0 municipio pode promover melhorias. Tambem estao
apresentados

metodos, documentos

e regras pertinentes, projetos de alterac;ao e cria<;:i3ode leis, formularios,

exemplos de notifiea<;:i3o,editais e convenios.
Ap6s esta etapa a AMAI continuara a disposic;ao dos municipios
for necessario na execu<;:i3odo projeto.

Fonte: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

para prestar todo assessoramento

tributario que
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AMAI desenvolve mais uma etapa do projeto de melhoria da gestao tributaria
nos municipios
21 de Set de 2011 - 10h34min

A Associa<;aodos Municipios do Alto Irani (AMAI) realiza esta semana um roteiro de
visitas aos municipios para dar continuidade ao projeto de gestao tribut<kia municipal. 0
objetivo e melhorar a gestao e arrecada<;ao tributaria nos municipios da AMAI, fazendo
com que todos aumentem as receitas proprias.
Nesta etapa cada municipio recebe um projeto de execu<;aotributaria adequado a
realidade local e embasado em um diagnostico efetuado pelo advogado tributarista,
Adriano dos Santos. 0 documento foi elaborado a partir da primeira rodada de reunioes
nos municipios que aconteceram no mes de maio, onde estiveram presentes os Prefeitos,
equipe da AMAt e equipe tecnica da Prefeitura.
No projeto foram descritas todas as areas em que 0 municipio pode promover melhorias.
Tambem estao apresentados metodos, documentos e regras pertinentes, projetos de
altera<;ao e cria<;aode leis, formularios, exemplos de notifica<;ao, editais e convenios.Apos
esta etapa a AMAI continuara a disposi<;ao dos munidpios para prestar todo
assessoramento tributario que for necessario na execu<;aodo projeto.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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AMAI desenvolve mais uma etapa do Projeto Melhoria da gestao tributaria
nos municipios
Visita aos municipios da AMAI fazem parte do Projeto
de melhorias na gestao tributiJria

Geral - A Associa9ao

dos Municipios

do Alto Irani (AMAI)

realiza esta semana um roteiro de visitas aos municipios
para

dar

continuidade

ao

projeto

de gestao

tributaria

municipal.

o objetivo

e melhorar a gestao e arrecada9ao tributaria nos

municipios da AMAI, fazendo com que todos aumentem as
receitas proprias.
Nesta

etapa

execu9ao

cada

munrclplo

tributaria

adequado

recebe
a

um

realidade

projeto

de

local

e

embasado em um diagnostico efetuado pelo advogado tributarista, Adriano dos Santos.

o documento

foi elaborado a partir da primeira rodada de reunioes nos municipios

no mes de maio, onde estiveram

presentes

os Prefeitos,

que aconteceram

equipe da AMAI e equipe tecnica da

Prefeitura.
No projeto foram descritas todas as areas em que
estao apresentados

metodos, documentos

0

municipio

e regras pertinentes,

pode promover

melhorias. Tambem

projetos de altera9ao e cria9ao de

leis, formularios, exemplos de notifica9ao, editais e convenios.
Apos esta etapa a AM AI continuara a disposi9ao dos municipios
tributario que for necessario na execu9ao do projeto.

Fernanda Bertotto
AscomAMAI

para prestar todo assessoramento

_
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25 de Maio empata dentro
de casa pela Copa Amai
_....:-----------

Equipe de Abelardo

Luz empatou com Olaria de Xanxere

AAssociayao Esportiva 25 de
Maio voltou a jogar no Estadio
Municipal "Valdir Stefani", no ultimo domingo (18), pela Copa
Amai de Futebol 2011. Mesmo
com 0 apoio da sua torcida, des. ta vez a equipe nao conseguiu
repetir a vit6ria dentra de casa e
empatou em 1 a 1 contra 0 Olaria de Xanxere.
gol da equipe abelardense
saiu aos 41 minutos do segun. do tempo. 0 atacante Rafael
Chaves acertou' 0 fundo da rede
do Olaria com um gal de bicicleta. 0 empate aconteceu nos
minutos finais da partida ap6s
cobranC(a de falta aos 46 minutos.
Este foi segundo empate da
equipe de Abelardo Luz em quatra jogos disputados. 0 time tem
uma vit6ria e uma derrota ate
agora, ocupando a terceira co-

o

<

Amai desenvolve mais uma etapa do projeto de
melhoria da gestao tributaria nos municfpios
A Associayao dos Municipios do Alto Irani realiza esta semana um roteiro de visitas aos municipios para dar continuidade
ao .projeto de gestao tributaria municipal. 0 objetivo e melhorar a gestao e
arrecadaC(aotributaria nos
municipios daAmai, fazenQO com que todos au mentem as receitas pr6prias.
Nesta etapa cad a municipio recebe um projeto
_. de execuC(ao tributaria

jlvnv

locayao da chave C com 5 pontos.
A chave C e liderada pela
CME de Bom Jesus;29 de ~unho que tem 8 pontos, segUldo
do Esporte Clube Olaria/Carrocerias Oeste com 6 pontos. Em
quarto na tabela esta a Sociedade Uniao de Sao Domingos
com 1 ponto. Esta e a primeira
vez que a Associayao Esportiv~
25 de Maio disputa a CopaAmal.
A equipe tem como tecnico Av~Iino Andretla e conta com 0 apolo
da Prefeitura Municipal de Abelardo Luz, CorreioAbelardense,
TRR Gilioli, Rosa de Saran, Cariz<;Itur,Ponto d'Gula, Acader:nia
Cia do Corpo e Agropecuana
Oliveira da Luz.
.
0 pr6x~mojogo da 25 de ~alo
sera no dla 10 de outubro dlante
da Ilder CME Bom Jesus/29 de
Junho, as 16h, em Abelardo Luz.

adequado a realidade local e embasado em um diagn6stico efetuado pelo
advogado
tributarista,
Adriano dos Santos. 0 documento foi elaborado a
partir da primeira rod ada
de reuni6es nos municipios que aconteceram no
mes de maio, onde estiveram presentes os Prefeitos, equipe da Amai e
equipe tecnica da prefeitura.
No projeto foram des-

critas todas as areas em
que 0 municipio pode promover melhorias. Tambem
estao apresentados metodos, documentos e regras
pertinentes, prajetos de a!teraC(c3oe criaC(c3ode leis,
formularios, exemplos de
notificaC(ao, editais e convenios. Ap6s esta etapa a
Amai continuara a dispoSiC(c30para prestar todo
assessoramento tributario

que for necessaria na exeCUC(c30
do projeto.

.
fJNlddI1J

;.

--
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AMAI desenvolve mais

uma etapa do projeto
~em,e!horia da gesfao
trlbutarla nos municipios
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AMAI desenvolve mais uma etapa
do projeto de melhoria da gestao
tributaria nos municipios
Xanxere - A Associac;ao dos Municipios do
. Alto Irani (AMAI) realiza esta semana urn roteiro de visitas aos municipios para dar continuidade ao projeto de gestao tributaria municipal.
o objetivo e melhorar a
gestao e arrecadac;ao tribuwia nos munidpios da
AMAI, fazendo com que
todos aumentem as receitas proprias.
Nesta etapa cad a municipio recebe urn proje-

o municipio po de promoto de execuc;ao tributaver melhorias. Tambem
ria adequado a realidade local e embasado em estao apresentados metodos, documentos e reurn diagnostico efetuado
gras pertinentes, projetos
pelo advogado tributarista, Adriano dos Santos. 0 de alterac;ao e criac;ao de
leis, formularios, exemdocumento foi elaborado
a partir da primeira roda- plos de notificac;ao, edida de reunioes nos muni- . tais e convenios.
Apos esta etapa aAMAI
dpios que aconteceu no
it disposimes de maio, onde estive- continuara
ram presentes os Prefeitos, c;ao dos municipios para
equipe daAMAI e equipe prestar todo assess6ramento tributario que for
tecnica da Prefeitura.
No projeto foram descri- necessario na execuc;aodo
tas todas as areas em que projeto.

AMAI
---

23/9/2011
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Curso sobre Nova Contabilidade Publica teve
participacao de representantes da Amai
A Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM)
realizou na sexta-feira (23) a ultima aula do Curso de
Contabilidade Publica para Multiplicadores. Desde
maio, com encontros quinzenais, participaram
contadores e controladores internos de diversos
municfpios catarinenses.

o objetivo

foi atualizar os conteudos teoricos e praticos

da nova contabilidade publica que sera aplicada aos
municfpios a partir de 2013. 0 curso foi ministrado por docentes da Secreta ria do Tesouro
Nacional (STN), totalizando 140 horas/aula.
Representando a Associagao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) estiveram a Contadora, Nayara
Biasi; a Presidente do Colegiado de Contadores e Controladores Internos da AMAI, Andreza
Gallaz e

0

vice-presidente, Edegar Felipe.

o Colegiado

de Contadores e Controladores Internos ira organizar um calendario para repassar

as informag6es recebidas no curso aos servidores da regiao que atuam dentro da contabilidade
das prefeituras.
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Representantes da AMAI concluem curso sobre
a Nova Contabilidade Publica
Amai
Postado por Reda9ao
Ter 27 de Setembro de 2011 16:53

Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM)
realizou na sexta-feira

(23) a ultima aula do

Curso de Contabilidade
Multiplicadores.
quinzenais,

participaram

controladores

Publica para

Desde maio, com encontros
contadores e

internos de diversos municipios

catarinenses.

o objetivo

foi atualizar os conteudos teoricos e

praticos da nova contabilidade

publica que

sera aplicada aos municfpios a partir de 2013.

o curso

foi ministrado por docentes da

~Secretaria

do Tesouro Nacional (STN),

totalizando
Representando

140 horas/aula.

a Associa9ao dos Municipios do Alto Irani (AMAI) estiveram a Contadora, Nayara Biasi; a

Presidente do Colegiado de Contadores e Controladores

Internos da AMAI, Andreza Gallaz e

0

vice-presidente,

Edegar Felipe.

o Colegiado

de Contadores e Controladores

Internos ira organizar um calendario para repassar as informa90es

recebidas no curso aos servidores da regiao que atuam dentro da contabilidade

Fernanda Bertotto - Ascom AMAI

das prefeituras.
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AMAI
---

Representantes da AMAI concluem curso

sobre a NovaConlabilidade Pliblica

Jantar de confraternizagao

foi realizado no encerramento

Xanxere - A Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM)
realizou na sexta -feira (23) a ultima aula do Curso de Contabilidade Publica para Multiplicadores. Desde maio, com encontros quinzenais, participaram contadores e control adores internos de diversos municipios catarinenses.
o objetivo foi atualizar os
conteudos teoricos e praticos

do curso

da nova contabilidade publica que sera aplicada aos municipios a partir de 2013. 0 curso foi ministrado por do centes
da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), totalizando 140
horas/aula.
Representando a Associar;ao
dos Municipios do Alto Irani
(AMAI) estiveram a Contadora, Nayara Biasi; a Presidente do
Colegiado de Contadores e Con-

r

troladores Internos da AMAI, 'i
Andreza Gallas e 0 vice-presi- i
dente, Edegar Felipe,
o Colegiac;lode Contadores e
Controladores Internos ira organizar urn calendario para repassar as informar;6es recebidas
no curso aos servidores da regiao que atuam dentro da contabilidade das prefeituras.
Fernanda Bertotto - Ascom
AMAI
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-Representantes da Amai
concluem curso sobre a
·Nova Contabilidade Publica

Curso estava sendo realizado desde 0 mes de maio

Xanxere - A Escola de
Gestao Publica Municipal
(EGEM) realizou a ultima
aula do Curso de Contabi• lidade Publica para Multiplicadores. Desde maio,
com encontros quinzenais,
participaram contadores e
controladores internos de
, diversos municipios catarinenses.
o objetivo foi atualizar
os conteudos teoricos e
pniticos da nova contabilidade publica que sera
aplicada aos municipios a
partir de 2013. 0 curso foi
ministrado por docentes da
Secretaria do Tesouro Nacional (STN), totalizando
I

140 horas/aula.
Representando a Associayao dos Municipios do
Alto Irani (Amai) estiveram a Contadora, Nayafa Biasi; a presidente do
Colegiado de Contadores
e Controladores
Internos
da Arnai, Andreza Gallaz e
o vice-presidente,
Edegar
Felipe.
o Colegiado de Contadores e Controladores
Internos ira organizar urn
ca1endario para repassar
as informayoes recebidas
no curso aos servidores da
regiao que atuam dentro
da contabilidade das prefeituras.

- 2011
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AMAI promove terceiro
curso de p6s-graduac;ao

Gilson Vicenzi
Presidente da AMAI

29/09 - A Associac;ao dos Municfpios do Alto Irani (AMAI) em
parceria com a Escola de Gestao Publica Municipal (EGEM) e a
Unoesc de Xanxere promovem 0 curso de Pos-gradua<;8o em
Contabilidade Publica e Controladoria, com inlcio das aulas
previsto para 0 dia 14 de outubro.
Este jil e 0 terceiro curso de especializac;ao que a AMAI
desenvolve. 0 objetivo e Capacitar profissionais numa perspectiva
multidisciplinar, com aprimoramento de competencias, para que
tenham na busca de alternativas e soluc;oes a oportunidade de
aperfeic;oar os conhecimentos para no exercfcio das atividades na
Contabilidade Publica e Controladoria nos Municfpios.

De acordo com 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, em 2011, a
AMAI jil realizou mais de 30 capacitac;6es, entre cursos e reuni6es tecnicas para os
servidores municipais.
Vicenzi salienta ainda que este terceiro curso de p6s-graduac;ao foi uma pro posta
levantada no Colegiado de Contadores e Controladores Internos da AMAI. "A partir do
pedido do Colegiado verificamos a demanda, montamos e executamos 0 projeto, visando
sempre melhorar a capacidade administrativa dos nossos municfpios", reforc;a Vicenzi.
Restam apenas 10 vag as para a turma, os interessados podem fazer a inscric;ao no
site da AMAI: www.amaisc.org.br ou ainda buscar mais informac;6es com Fernanda ou
Nayara pelo telefone (49) 3433 0040.
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da Amai jit

Curso de p6s-graduacao
A Associa<;80 dos Municipios
Municipal

Publica e Controladoria,

promovem

numa perspectiva

0 curso de P6s-gradua<;80

que a AMAI desenvolve.

multidisciplinar,

com aprimoramento

tenham na busca de alternativas

e solu<;oes a oportunidade

para no exercicio

na Contabilidade

das atividades

De acordo com 0 Prefeito de Xaxim e Presidente
realizou mais de 30 capacita<;oes,

em

com inicio das aulas previsto para 0 dia 14 de outubro.

Este ja e 0 terceiro curso de especializa<;80
profissionais

oferecido

do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gest80 Publica

(EGEM) e a Unoesc de Xanxere

Contabilidade

e terceiro

0 objetivo e Capacitar
de competencias,

para que

de aperfei<;oar os conhecimentos

Publica e Controladoria

nos Municipios.

da AMAI, Gilson Vicenzi, em 2011, q AMAI ja

entre cursos e reunioes tecnicas

para os servidores

municipais.
Vicenzi salienta ainda que este terceiro curso de p6s-gradua<;80
Colegiado

de Contadores

e Controladores

- A partir do pedido do Colegiado

a demanda,

administrativa

Restam apenas 10 vagas para a turma, os interessados
AMAI: www.amaisc.org.br

(Fernanda

Bertotto - Ascom AMAI)

Postado por: Leticia Faria

montamos

e executamos

dos nossos municipios

no

0 projeto,

- refor<;a Vicenzi.

podem fazer a inscri<;80 no site da

ou ainda buscar mais informa<;oes com Fernanda

telefone (49) 3433-0040.

levantada

Internos da AMAI.

verificamos

visando sempre melhorar a capacidade

foi uma proposta

ou Nayara pelo
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Assembleia de Prefeitos da Amai sera em Xanxere
A AsSOcia9ao dos Municipios do Alto Irani (Amai) realiza, na segunda-feira (3), a setima
Assembleia de Prefeitos de 2011. Depois de duas sess6es itinerantes, uma em Abelardo Luz e
outra em Bom Jesus, a reuniao volta a acontecer na sede em Xanxere. 0 inicio da reuniao esta
agendado para as 17 horas.
Na pauta do dia, esta a apresenta9aO sobre normativas para alvaras em eventos publicos
municipais, com a participa9aO do Delegado Regional de Policia de Xanxere, Aden Claus Ceber
Pereira, e

0

Comandante do Corpo de Bombeiros de Xanxere, Walter Parizotto.

Ainda Discussao sobre 0 Termo de Ajuste de Conduta ante

0

Ministerio Publico do Trabalho e

Prefeituras, e repasse de informac;6es sobre os municipios que tiveram suas conferencias de
cultura invalidadas pelo Ministerio da Cultura.
Um tema que volta

a pauta

da Assembleia

e a recomposiC;ao de

pavimenta9ao removida em

decorrencia de obras de manutenc;ao de redes de abastecimento de agua e coleta de esgoto
sanitario, realizadas pela Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento (Casan). Atualmente,
mesmo com a celebraC;aode convenio com a Casan para cobrir estas despesas, os recursos
repassados aos municipios foram insuficientes.
Outros itens da pauta sao a possibilidade de criaC;aode um Consorcio Publico para atender
quest6es ligadas

a infraestrutura

para a regiao do Alto Irani; a participaC;ao do vereador Paulo

Boita, com a apresenta9ao de uma mOC;aopara 10taC;aodos cargos existentes na Receita
Federal de Xanxere visando

a melhoria

(Fernanda Bertotto - Ascom Amai)

Postado por: Leticia Faria

do atendimento

a populaC;aoda regiao.
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Noticias

AMAI promove terceiro curso de p6s-gradua(:ao
30/09/2011 - 09:24:00
A Associa<;aodos Munidpios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Escola de Gestao
Publica Municipal (EGEM) e a Unoesc de Xanxere promovem 0 curso de Pos-gradua<;ao em
Contabilidade Publica e Controladoria, com infcio das aulas previsto para 0 dia 14 de outubro.
Este ja e 0 terceiro curso de especializa<;ao que a AMAI desenvolve. 0 objetivo e Capacitar
profissionais numa perspectiva multidisciplinar, com aprimoramento de competencias, para que
tenham na busca de alternativas e solu<;oesa oportunidade de aperfei<;oar os conhecimentos para
no exerdcio das atividades na Contabilidade Publica e Controladoria nos Munidpios.
De acordo com 0 Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Gilson Vicenzi, em 2011, a AMAI ja
realizou mais de 30 capacita<;oes, entre cursos e reunioes tecnicas para os servidores municipais.
Vicenzi salienta ainda que este terceiro curso de pos-gradua<;ao foi uma proposta levantada no
Colegiado de Contadores e Controladores Internos da AMAI. "A partir do pedido do Colegiado
verificamos a demanda, montamos e executamos 0 projeto, visando sempre melhorar a capacidade
administrativa dos nossos munidpios", refor<;a Vicenzi.
Restam apenas 10 vagas para a turma, os interessados podem fazer a inscri<;ao no site da AMAI:
www.amaisc.org.br ou ainda buscar mais informa<;oes com Fernanda ou Nayara pelo telefone (49)
34330040.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Velculo: Gazeta Re ional - Xanxere

Copa· Amai relorna~
ne'sle lim de semana
, Depois de 15 dias, a \JOla
volta a rolar nos gramados
do Alto Irani, A copa Amai
retoma neste fun de semana
com seis jogos, Depois da
folga para a realiza9ao dos
Jogos Abertos Regionais na
cidade de Xaxim, as equipes
voltam a se enfrentar pela 5a
rodada - valida pelo returno
da competi9ao organizada
pela Liga Esportiva Xanxerense, Neste sabado, dia 10,
tres jogos abrem a rodada:
Xanxere (Estadio Municipal
Josue Annoni) TabajaralUnoesc x Associa9ao Tres Quedas;
Abelardo Luz - Associa9ao 25
de maio x CME Born Jesus/29
de Junho; Passos Maia - CME
Passos Maia x EC Inducolor/3
Estrelas, No domingo, dia 2,
outros tres jogos complemen-

tam a rodada: Xaxim SERC
Guarany x AA BaviaVAguia
Azul; Marema - CME Marema/EC Estrela x EC Gaucho;

Xanxere (Estildio Rafael Merisio) Olaria/Carrocerias Oeste x
Sociedade Esportiva Uniao de
Sao Domingos,
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