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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 3/3/2016
CULTURA - 03 Mar 2016 09:47

Colegiado de Cultura da Amai realiza
primeiro encontro de 2016
Por: Leticia Faria
Visualizações: 17
0 comentários

A reunião acontece na sede da Amai, em
Xanxerê (Foto: Assessoria de imprensa)

Os gestores de cultura realizaram na quarta-feira (2), a primeira reunião do ano do Colegiado
de Cultura da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), na sede em Xanxerê. Como
primeira deliberação o grupo elegeu a diretoria que conduzirá os trabalhos durante 2016, com
a seguinte composição:
- Presidente: Marivania Paludo – Xanxerê;
- Vice-presidente: Maria de Lourdes Gugel – Vargeão;
- 1ª Secretária: Sirley Trevisan – Faxinal dos Guedes;
- 2ª Secretária: Sandra Lunardi – Marema.
Os gestores também definiram como a região estará representada durante o VI Fórum
Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que acontecerá em Chapecó de 29 a 31 de
março, que tem por objetivo proporcionar a integração das regiões catarinenses, além de
promover o debate das políticas públicas do setor cultural, ampliando o diálogo entre o
Ministério da Cultura (MinC), as prefeituras e o governo do Estado, fortalecendo as ações de
programas já existentes e abrir caminhos para futuras parcerias. (Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 3/3/2016

GERAL
03/03/2016 10h30
Por Oeste Mais

Colegiado de Cultura da Amai define nova diretoria em
primeiro encontro do ano
Gestores também definiram como região estará representada no VI Fórum
Catarinense de Gestores Municipais de Cultura

Os gestores de cultura realizaram nesta quarta-feira, dia 2, a primeira reunião do ano do Colegiado de
Cultura da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), na sede em Xanxerê. Como primeira
deliberação, o grupo elegeu a diretoria que conduzirá os trabalhos durante 2016.
Os gestores também definiram como a região estará representada durante o VI Fórum Catarinense de
Gestores Municipais de Cultura, que acontecerá em Chapecó, de 29 a 31 de março.
O objetivo será proporcionar a integração das regiões catarinenses, além de promover o debate das
políticas públicas do setor cultural, ampliando o diálogo entre o Ministério da Cultura (MinC), as
prefeituras e o governo do estado, fortalecendo as ações de programas já existentes e abrir caminhos
para futuras parcerias.
Diretoria que conduzirá os trabalhos do Colegiado de Cultura da Amai em 2016:
- Presidente: Marivania Paludo – Xanxerê
- Vice-presidente: Maria de Lourdes Gugel – Vargeão
- 1ª secretária: Sirley Trevisan – Faxinal dos Guedes
- 2ª secretária: Sandra Lunardi – Marema
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Veículo: Rádio 101 FM - Xanxerê
Data: 4/3/2016

Assembleia da AMAI terá presença da Presidente da Fecam, Sisi Blind

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) promove na próxima segunda-feira (7) a primeira
Assembleia de Prefeitos de 2016, às 17h, na sede em Xanxerê. O encontro contará com a presença da
Prefeita de São Cristóvão do Sul e Presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
A Presidente vai expor aos Prefeitos sobre as tratativas junto a Secretaria de Estado de Educação (SED)
referente ao transporte escolar e a revisão salarial anual dos servidores municipais de Santa Catarina.
Também apresentará as ações já realizadas pelo Conselho Executivo da Fecam e o planejamento
institucional da Entidade para 2016, além de dialogar com os Prefeitos sobre os pleitos da região.
Durante a reunião serão apreciados o relatório das atividades e a prestação de contas da gestão 2015,
ainda repassadas orientações sobre a base de cálculo das despesas, a instrução normativa da Receita
Federal do Brasil Nº 1599 e a solicitação da Celesc para que os municípios informem o Mapeamento de
áreas Legalmente Protegidas.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 4/3/2016

Veículo: O Diário - Xanxerê
Data: 4/3/2016
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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 4/3/2016
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Veículo: Site – Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 6/3/2016
POLÍTICA
06/03/2016 12h01 | Atualizado em 06/03/2016 13h43
Por Oeste Mais

Presidente da Fecam vai participar de assembleia de prefeitos da
Amai
E

Reunião está marcada para o final da tarde desta segunda-feira em Xanxerê

Sisi Blind é presidente da Fecam (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai promover nesta segunda-feira, dia 7, a primeira
assembleia de prefeitos de 2016. A reunião está marcada para as 17 horas, na sede da Amai em Xanxerê,
sob a condução do presidente da Amai e prefeito de Passos Maia, Ivandre Bocalon.
Estará presente a prefeita de São Cristóvão do Sul e presidente da Federação Catarinense de Municípios
(Fecam), Sisi Blind, que vai falar aos prefeitos sobre as tratativas junto à Secretaria de Estado de
Educação (SED) referente ao transporte escolar e a revisão salarial anual dos servidores municipais de
Santa Catarina. Também apresentará as ações já realizadas pelo Conselho Executivo da Fecam e o
planejamento institucional da entidade para 2016, além de dialogar com os prefeitos sobre os pleitos da
região.
Durante a reunião serão apreciados o relatório das atividades e a prestação de contas da gestão 2015,
ainda repassadas orientações sobre a base de cálculo das despesas, a instrução normativa da Receita
Federal do Brasil, número 1599, e a solicitação da Celesc para que os municípios informem o
mapeamento de áreas legalmente protegidas.
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Veículo: Site – Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 6/3/2016

COMUNIDADE, ECONOMIA, SOCIAL - 06 Mar 2016 09:45

Assembleia da Amai terá presença da
primeira mulher presidente da Fecam
Por: Aline Tonello
Visualizações: 330
0 comentários

Sisi Blind é prefeita de São Cristóvão do Sul e
presidente da Fecam (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) promove, nesta segunda-feira (7), a
primeira Assembleia de Prefeitos de 2016, às 17h, na sede em Xanxerê. O encontro contará
com a presença da prefeita de São Cristóvão do Sul e presidente da Federação Catarinense
de Municípios (Fecam), Sisi Blind. Ela é a primeira mulher a presidir a Fecam.
A presidente vai expor aos prefeitos sobre as tratativas junto a Secretaria de Estado de
Educação (SED) referente ao transporte escolar e a revisão salarial anual dos servidores
municipais de Santa Catarina. Também apresentará as ações já realizadas pelo Conselho
Executivo da Fecam e o planejamento institucional da entidade para 2016, além de dialogar
com os prefeitos sobre os pleitos da região.
Durante a reunião serão apreciados o relatório das atividades e a prestação de contas da
gestão 2015, ainda repassadas orientações sobre a base de cálculo das despesas, a
instrução normativa da Receita Federal do Brasil Nº 1599 e a solicitação da Celesc para que
os municípios informem o mapeamento de áreas legalmente protegidas. (Assessoria de
Imprensa)
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Veículo: Site – Rádio 100.7 FM – Passos Maia
Data: 7/3/2016
100.7 fm

Geral

ASSEMBLEIA DA AMAI TERÁ PRESENÇA DA
PRESIDENTE DA FECAM, SISI BLIND
POSTADO EM : 07/03/2016

Visualizações

12

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) promove na próxima segunda-feira (7) a primeira
Assembleia de Prefeitos de 2016, às 17h, na sede em Xanxerê. O encontro contará com a presença da
Prefeita de São Cristóvão do Sul e Presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi
Blind.
A Presidente vai expor aos Prefeitos sobre as tratativas junto a Secretaria de Estado de Educação (SED)
referente ao transporte escolar e a revisão salarial anual dos servidores municipais de Santa Catarina.
Também apresentará as ações já realizadas pelo Conselho Executivo da Fecam e o planejamento
institucional da Entidade para 2016, além de dialogar com os Prefeitos sobre os pleitos da região.
Durante a reunião serão apreciados o relatório das atividades e a prestação de contas da gestão 2015, ainda
repassadas orientações sobre a base de cálculo das despesas, a instrução normativa da Receita Federal do
Brasil Nº 1599 e a solicitação da Celesc para que os municípios informem o Mapeamento de áreas
Legalmente Protegidas.

Fonte
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Site – Lance Notícias – Xanxerê
Data: 7/3/2016

PRESIDENTE DA FECAM PARTICIPA DE ASSEMBLEIA DA
AMAI HOJE

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) promove nesta segunda-feira (7) a primeira Assembleia de
Prefeitos de 2016, às 17h, na sede em Xanxerê. O encontro contará com a presença da Prefeita de São Cristóvão
do Sul e Presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
A Presidente vai expor aos Prefeitos sobre as tratativas junto a Secretaria de Estado de Educação (SED) referente
ao transporte escolar e a revisão salarial anual dos servidores municipais de Santa Catarina. Também apresentará
as ações já realizadas pelo Conselho Executivo da Fecam e o planejamento institucional da Entidade para 2016,
além de dialogar com os Prefeitos sobre os pleitos da região.
Durante a reunião serão apreciados o relatório das atividades e a prestação de contas da gestão 2015, ainda
repassadas orientações sobre a base de cálculo das despesas, a instrução normativa da Receita Federal do Brasil
Nº 1599 e a solicitação da Celesc para que os municípios informem o Mapeamento de áreas Legalmente
Protegidas. (Assessoria de imprensa)
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Veículo: Site – Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 7/3/2016
POLÍTICA - 07 Mar 2016 18:01

Nova presidente da Fecam realiza
primeira visita aos prefeitos da Amai
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 476
0 comentários

Sisi Blind, presidente da Fecam, esteve em
Xanxerê nesta segunda-feira (7) para reunião com os prefeitos da Amai (Foto: Carol Debiasi/Tudo Sobre Xanxerê)

A presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), SisiBlind(PP) esteve em
Xanxerê nesta segunda-feira (7) para se encontrar com os prefeitos da região do Alto Irani e
ouvir as principais reivindicações. Sisi, que também é prefeita de São Cristóvão do Sul, tomou
posse no fim de janeiro e é a primeira mulher eleita na Federação.
Durante a coletiva de imprensa, Sisi comentou sobre a primeira visita juntamente com o
secretário de Estado de Educação, na qual tratou sobre os transportes escolares, também
destacou sobre a Ferrovia do Frango, que abrange a região de Xanxerê e também deixou
claro que neste primeiro encontro quer ouvir os prefeitos e levantar as pautas para buscar
soluções junto aos governos.
- O objetivo da minha visita é ouvir as reivindicações enquanto presidente e Conselho
Executivo e num segundo momento tratarmos de questões gerais que estão nos afetando,
referente ao processo da economia, recursos, problema da queda da arrecadação, transporte
escolar, enfim. Tenho muita preocupação porque estamos vivendo um momento muito difícil
no país, que se reflete nos Estados e com certeza nos municípios – comentou a presidente.
Repasse para o transporte escolar
Sisi citou exemplo de seu município com relação ao transporte escolar de alunos na qual o
governo não repassa valores significativos para cobrir as despesas de combustível.
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- Em uma reunião com o secretário de Educação conseguimos reivindicar essa questão do
transporte escolar. Em São Cristóvão do Sul, por exemplo, eu transporto 167 alunos do
Estado, isso dá 41% dos transportados e eu recebo um total de 9% do valor que eu gasto,
então eles não pagam nem a ida. A Fecam fez um pedido de reajuste e em 15 dias ficaram de
dar um retorno. O que sei pelos bastidores é que vai ser difícil essa reposição – explicou.
Ferrovia do Frango
Já com relação à ferrovia do frango, a presidente salientou que esteve em Brasília no mês de
fevereiro buscando informações e não há encaminhamentos.
- Nós estivemos em Brasília em fevereiro e ainda está no estudo técnico ambiental, mas está
parado. Já foi investido um valor grande e temos que cobrar porque tem muito dinheiro
investido nisso. Tem uma notícia extraoficial que essa ligação sairá da região de Chapecó e
vai até a região de São Cristóvão do Sul onde tem uma rede férrea que vai ao Rio Grande do
Sul e Paraná, e que vai para o Paraná, mas não é bem isso que queremos, Santa Catarina
quer essa interligação do Oeste ao Litoral catarinense para que ocorra a exportação das
mercadorias – salienta.
Primeira presidente mulher na Fecam
Questionada sobre essa responsabilidade em assumir a Federação, Sisi salientou que a
mulher tem suas peculiaridades e que tecnicamente precisa ser política para obter uma boa
gestão.
- Temos particularidades e percebo que a presença da mulher é muito pequena, restrita,
porque a política é do mundo dos homens. A própria forma de fazer campanha se difere dos
homens, então temos que achar o nosso espaço e procurar fazer uma gestão de uma
tecnicidade, que nesse momento quem não for tecnicamente político tem problemas porque o
econômico está dominando e se não formos técnicos teremos problemas até com as
prestações de contas – comenta.
Presidente da Amai busca soluções para os municípios
Ainda durante esta segunda-feira os prefeitos da Amai se reúnem com a presidente da Fecam
para reivindicar pleitos e buscar soluções para melhorar as ações dos municípios que passam
por dificuldades financeiras, isso por conta da baixa no repasse de recursos oriundos do
governo.
- A Sisi foi convidada para conversar conosco e ver essas questões pontuais que estamos
sentindo nesse mandato que é a dificuldade financeira que prejudica os municípios. Vamos
tratar sobre o transporte escolar e também outro ponto muito polêmico é o reajuste anual dos
servidores, isso também nos preocupa porque a gente sabe dá necessidade de você fazer
uma reposição para os servidores por conta da inflação que aconteceu no ano passado, mas
temos um estrangulamento financeiro muito grande e vai causar uma dificuldade até porque
temos uma responsabilidade criminal e gestão das contas municipais – finaliza Ivandre
Bocalon, presidente da Amai.
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Veículo: Site – Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 8/3/2016
POLÍTICA | EDUCAÇÃO | ECONOMIA
08/03/2016 14h15
Por Oeste Mais

Assembleia da Amai discute transporte escolar e reajuste
salarial dos servidores municipais
Primeira assembleia de prefeitos no ano teve a presença da presidente da Fecam

Prefeitos participaram na segunda-feira da primeira assembleia de prefeitos da Amai em 2016 (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou na segunda-feira, dia 7, a primeira
assembleia de prefeitos de 2016. O encontro teve a presença de todos os prefeitos da Amai, além da
prefeita de São Cristóvão do Sul e presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi
Blind.
Ela agradeceu a presença dos prefeitos e ressaltou a satisfação em participar da assembleia da Amai.
Quanto às tratativas referentes ao reajuste do convênio entre estado e municípios para realização do
transporte escolar, a presidente informou que é aguardada a manifestação da Secretaria de Estado de
Educação (SED) sobre a proposta encaminhada pela Fecam e União dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime/SC).
“Gostaríamos de deixar claro que a questão do transporte escolar não tem ligação alguma com questões
político-partidárias, mas sim é uma luta em defesa dos municípios”, salientou Sisi, por meio da
assessoria de imprensa.
Sobre a revisão salarial anual dos servidores municipais, Sisi enfatizou a preocupação de que a maioria
dos municípios acabe infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que define a porcentagem do
orçamento que pode ser investida pelos entes nas despesas relacionadas à folha de pagamento.
Ela informou que a situação veio se agravando ao longo dos anos, já que o aumento da arrecadação dos
municípios é inferior quando comparado à elevação dos índices utilizados para o reajuste dos servidores.
Durante a reunião também houve a apresentação do relatório das atividades e a prestação de contas da
gestão 2015, além de orientações técnicas gerais acerca de temas de interesse dos municípios.
A próxima Assembleia da Amai será realizada no dia 21 de março, às 14 horas, na sede em Xanxerê,
com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
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Veículo: Site – Rádio Clube – São Domingos
Data: 8/3/2016

NOVA PRESIDENTE DA FECAM REALIZA PRIMEIRA VISITA AOS PREFEITOS DA
AMAI
Compartilhe
A presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), SisiBlind(PP) esteve em Xanxerê nesta segunda-feira (7)
para se encontrar com os prefeitos da região do Alto Irani e ouvir as principais reivindicações. Sisi, que também é
prefeita de São Cristóvão do Sul, tomou posse no fim de janeiro e é a primeira mulher eleita na Federação.
Durante a coletiva de imprensa, Sisi comentou sobre a primeira visita juntamente com o secretário de Estado de
Educação, na qual tratou sobre os transportes escolares, também destacou sobre a Ferrovia do Frango, que abrange a
região de Xanxerê e também deixou claro que neste primeiro encontro quer ouvir os prefeitos e levantar as pautas para
buscar soluções junto aos governos.
- O objetivo da minha visita é ouvir as reivindicações enquanto presidente e Conselho Executivo e num segundo
momento tratarmos de questões gerais que estão nos afetando, referente ao processo da economia, recursos, problema
da queda da arrecadação, transporte escolar, enfim. Tenho muita preocupação porque estamos vivendo um momento
muito difícil no país, que se reflete nos Estados e com certeza nos municípios – comentou a presidente.
Repasse para o transporte escolar
Sisi citou exemplo de seu município com relação ao transporte escolar de alunos na qual o governo não repassa valores
significativos para cobrir as despesas de combustível.
- Em uma reunião com o secretário de Educação conseguimos reivindicar essa questão do transporte escolar. Em São
Cristóvão do Sul, por exemplo, eu transporto 167 alunos do Estado, isso dá 41% dos transportados e eu recebo um total
de 9% do valor que eu gasto, então eles não pagam nem a ida. A Fecam fez um pedido de reajuste e em 15 dias
ficaram de dar um retorno. O que sei pelos bastidores é que vai ser difícil essa reposição – explicou.
Ferrovia do Frango
Já com relação à ferrovia do frango, a presidente salientou que esteve em Brasília no mês de fevereiro buscando
informações e não há encaminhamentos.
- Nós estivemos em Brasília em fevereiro e ainda está no estudo técnico ambiental, mas está parado. Já foi investido um
valor grande e temos que cobrar porque tem muito dinheiro investido nisso. Tem uma notícia extraoficial que essa
ligação sairá da região de Chapecó e vai até a região de São Cristóvão do Sul onde tem uma rede férrea que vai ao Rio
Grande do Sul e Paraná, e que vai para o Paraná, mas não é bem isso que queremos, Santa Catarina quer essa
interligação do Oeste ao Litoral catarinense para que ocorra a exportação das mercadorias – salienta.
Primeira presidente mulher na Fecam
Questionada sobre essa responsabilidade em assumir a Federação, Sisi salientou que a mulher tem suas peculiaridades e
que tecnicamente precisa ser política para obter uma boa gestão.
- Temos particularidades e percebo que a presença da mulher é muito pequena, restrita, porque a política é do mundo
dos homens. A própria forma de fazer campanha se difere dos homens, então temos que achar o nosso espaço e
procurar fazer uma gestão de uma tecnicidade, que nesse momento quem não for tecnicamente político tem problemas
porque o econômico está dominando e se não formos técnicos teremos problemas até com as prestações de contas –
comenta.
Presidente da Amai busca soluções para os municípios
Ainda durante esta segunda-feira os prefeitos da Amai se reúnem com a presidente da Fecam para reivindicar pleitos e
buscar soluções para melhorar as ações dos municípios que passam por dificuldades financeiras, isso por conta da baixa
no repasse de recursos oriundos do governo.
- A Sisi foi convidada para conversar conosco e ver essas questões pontuais que estamos sentindo nesse mandato que é
a dificuldade financeira que prejudica os municípios. Vamos tratar sobre o transporte escolar e também outro ponto
muito polêmico é o reajuste anual dos servidores, isso também nos preocupa porque a gente sabe dá necessidade de
você fazer uma reposição para os servidores por conta da inflação que aconteceu no ano passado, mas temos um
estrangulamento financeiro muito grande e vai causar uma dificuldade até porque temos uma responsabilidade criminal
e gestão das contas municipais – finaliza IvandreBocalon, presidente da Amai.
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Veículo: Site – Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 8/3/2016
POLÍTICA - 08 Mar 2016 15:15

Assembleia da Amai discute transporte
escolar e reajuste salarial dos servidores
Por: Leticia Faria
Visualizações: 158
1 comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na segunda-feira (7) a primeira
Assembleia de Prefeitos de 2016. O encontro contou com a presença de todos os prefeitos,
além da participação da Prefeita de São Cristóvão do Sul e Presidente da Federação
Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
Sisi agradeceu a presença dos Prefeitos e ressaltou a satisfação em participar da Assembleia
da AMAI. Quanto às tratativas referentes ao reajuste do convênio entre Estado e municípios
para realização do transporte escolar a Presidente informou que está sendo aguardada
manifestação da Secretaria de Estado de Educação (SED) sobre a proposta encaminhada
pela Fecam e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SC).
- Gostaríamos de deixar claro que a questão do transporte escolar não tem ligação alguma
com questões político-partidárias, mas, sim é uma luta em defesa dos municípios - salienta
Sisi.
No que tange a revisão salarial anual dos servidores municipais, a Presidente enfatizou a
preocupação de que a maioria dos municípios acabe infringindo a lei de Responsabilidade
Fiscal que define a porcentagem do orçamento que pode ser investido pelos entes nas
despesas relacionadas a folha de pagamento.
Sisi informou que a situação veio se agravando aos longo dos anos em virtude de que o
aumento de arrecadação dos municípios é inferior quando comparado a elevação dos índices
utilizados para o reajuste dos servidores.
Durante a reunião também foram apresentados o relatório das atividades e a prestação de
contas da gestão 2015 e orientações técnicas gerais acerca de temas de interesse da
municipalidade.
A próxima Assembleia da AMAI será realizada no dia 21 de março, às 14h, na sede em
Xanxerê, com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
(Assessoria de Imprensa).
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Veículo: Site – Alô Notícias - Xanxerê
Data: 8/3/2016

Assembleia da Amai discute transporte escolar e reajuste
salarial dos servidores municipais
Ter, 08 de Março de 2016 14:44

Política

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou nesta segunda-feira (7) a primeira Assembleia de
Prefeitos de 2016. O encontro contou com a presença de todos os prefeito, além da participação da prefeita
de São Cristóvão do Sul e Presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
Sisi agradeceu a presença dos prefeitos e ressaltou a satisfação em participar da Assembleia da Amai.
Quanto às tratativas referentes ao reajuste do convênio entre Estado e municípios para realização do
transporte escolar a Presidente informou que está sendo aguardada manifestação da Secretaria de Estado
de Educação (SED) sobre a proposta encaminhada pela Fecam e União dos Dirigentes Municipais de
Educação (Undime/SC).
“Gostaríamos de deixar claro que a questão do transporte escolar não tem ligação alguma com questões
político-partidárias, mas, sim é uma luta em defesa dos municípios”, salienta Sisi.
No que tange à revisão salarial anual dos servidores municipais, a presidente enfatizou a preocupação de
que a maioria dos municípios acabe infringindo a lei de Responsabilidade Fiscal que define a porcentagem
do orçamento que pode ser investido pelos entes nas despesas relacionadas a folha de pagamento.
Sisi informou que a situação veio se agravando aos longo dos anos em virtude de que o aumento de
arrecadação dos municípios é inferior quando comparado a elevação dos índices utilizados para o reajuste
dos servidores.
Durante a reunião também foram apresentados orelatório das atividades e a prestação de contas da gestão
2015, e orientações técnicas gerais acerca de temas de interesse da municipalidade.
A próxima Assembleia da Amai será realizada no dia 21 de março, às 14h, na sede em Xanxerê, com a
presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
Fernanda Bertotto/ Ascom Amai
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Veículo: Site – Lance Notícias – Xanxerê
Data: 8/3/2016

ASSEMBLEIA DA AMAI DISCUTE TRANSPORTE ESCOLAR E
REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou na segunda-feira (7) a primeira Assembleia de
Prefeitos de 2016. O encontro contou com a presença de todos os Prefeito, além da participação da Prefeita de São
Cristóvão do Sul e Presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
Sisi agradeceu a presença dos Prefeitos e ressaltou a satisfação em participar da Assembleia da Amai. Quanto às
tratativas referentes ao reajuste do convênio entre Estado e municípios para realização do transporte escolar a
Presidente informou que está sendo aguardada manifestação da Secretaria de Estado de Educação (SED) sobre a
proposta encaminhada pela Fecam e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SC).
“Gostaríamos de deixar claro que a questão do transporte escolar não tem ligação alguma com questões políticopartidárias, mas, sim é uma luta em defesa dos municípios”, salienta Sisi.
No que tange a revisão salarial anual dos servidores municipais, a Presidente enfatizou a preocupação de que a
maioria dos municípios acabe infringindo a lei de Responsabilidade Fiscal que define a porcentagem do
orçamento que pode ser investido pelos entes nas despesas relacionadas a folha de pagamento.
Sisi informou que a situação veio se agravando aos longo dos anos em virtude de que o aumento de arrecadação
dos municípios é inferior quando comparado a elevação dos índices utilizados para o reajuste dos servidores.
Durante a reunião também foram apresentados o relatório das atividades e a prestação de contas da gestão 2015 e
orientações técnicas gerais acerca de temas de interesse da municipalidade.
A próxima Assembleia da Amai será realizada no dia 21 de março, às 14h, na sede em Xanxerê, com a presença
do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni. (Assessoria de imprensa)
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Veículo: Site – Rádio Super Difusora – Xanxerê
Data: 8/3/2016
Notícia
Assembleia da AMAI discute transporte escolar e reajuste salarial dos servidoresmunicipais
08/03/2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na segunda-feira (7) a primeira Assembleia de
Prefeitos de 2016. O encontro contou com a presença de todos os Prefeito, além da participação da Prefeita
de São Cristóvão do Sul e Presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), SisiBlind.
Sisi agradeceu a presença dos Prefeitos e ressaltou a satisfação em participar da Assembleia da AMAI.
Quanto àstratativas referentes ao reajuste do convênio entre Estado e municípios para realização do
transporte escolar a Presidente informou queestá sendo aguardada manifestação da Secretaria de Estado de
Educação (SED) sobre a proposta encaminhada pela Fecam e União dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime/SC).
“Gostaríamos de deixar claro que a questão do transporte escolar não tem ligação alguma com questões
político-partidárias, mas, sim é uma luta em defesa dos municípios”, salienta Sisi.
No que tange a revisão salarial anual dos servidores municipais, a Presidente enfatizou a preocupação de
que a maioria dos municípios acabe infringindo a lei de Responsabilidade Fiscal que define a porcentagem
do orçamento que pode ser investido pelos entes nas despesas relacionadas a folha de pagamento.
Sisi informou que a situação veio se agravando aos longo dos anos em virtude de que o aumento de
arrecadação dos municípios é inferior quando comparado a elevação dos índices utilizados para o reajuste
dos
servidores.
Durante a reunião também foram apresentados o relatório das atividades e a prestação de contas da gestão
2015 eorientações técnicas gerais acerca de temas de interesse da municipalidade.
A próxima Assembleia da AMAI será realizada no dia 21 de março, às 14h, na sede em Xanxerê, com a
presença
do
Secretário
de
Estado
da
Fazenda,
AntonioGavazzoni.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Site – Guia TEM – Abelardo Luz
Data: 8/3/2016

Prefeitos da Amai discutem transporte
escolar e reajuste salarial de
servidores
Assuntos foram debatidos na segunda-feira (7) na primeira assembleia de prefeitos de
2016.
08/03/2016 às 17h11
Atualizada em 08/03/2016 - 23h22

Ampliar
Foto: Imprensa Amai

A Associação dos Municípios do Alto
Irani (Amai) realizou na segunda-feira,
dia 7, a primeira assembleia de
prefeitos de 2016. O encontro teve a
presença de todos os prefeitos da
Amai, além da prefeita de São
Cristóvão do Sul e presidente da
Federação Catarinense de Municípios
(Fecam), Sisi Blind.
Ela agradeceu a presença dos prefeitos e ressaltou a satisfação em participar da assembleia
da Amai. Quanto às tratativas referentes ao reajuste do convênio entre estado e municípios
para realização do transporte escolar, a presidente informou que é aguardada a
manifestação da Secretaria de Estado de Educação (SED) sobre a proposta encaminhada pela
Fecam e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SC).
“Gostaríamos de deixar claro que a questão do transporte escolar não tem ligação alguma
com questões político-partidárias, mas sim é uma luta em defesa dos municípios”, salientou
Sisi, por meio da assessoria de imprensa.
Sobre a revisão salarial anual dos servidores municipais, Sisi enfatizou a preocupação de que
a maioria dos municípios acabe infringindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, que define a
porcentagem do orçamento que pode ser investida pelos entes nas despesas relacionadas à
folha de pagamento.
Ela informou que a situação veio se agravando ao longo dos anos, já que o aumento da
arrecadação dos municípios é inferior quando comparado à elevação dos índices utilizados
para o reajuste dos servidores.
Durante a reunião também houve a apresentação do relatório das atividades e a prestação
de contas da gestão 2015, além de orientações técnicas gerais acerca de temas de interesse
dos municípios.
A próxima Assembleia da Amai será realizada no dia 21 de março, às 14 horas, na sede em
Xanxerê, com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
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Veículo: Site – Rádio Clube – São Domingos
Data: 9/3/2016

ASSEMBLEIA DA AMAI DISCUTE TRANSPORTE ESCOLAR E REAJUSTE SALARIAL
DOS SERVIDORES
Compartilhe
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na segunda-feira (7) a primeira Assembleia de Prefeitos de
2016. O encontro contou com a presença de todos os prefeitos, além da participação da Prefeita de São Cristóvão do Sul
e Presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
Sisi agradeceu a presença dos Prefeitos e ressaltou a satisfação em participar da Assembleia da AMAI. Quanto às
tratativas referentes ao reajuste do convênio entre Estado e municípios para realização do transporte escolar a
Presidente informou que está sendo aguardada manifestação da Secretaria de Estado de Educação (SED) sobre a
proposta encaminhada pela Fecam e União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime/SC).
- Gostaríamos de deixar claro que a questão do transporte escolar não tem ligação alguma com questões políticopartidárias, mas, sim é uma luta em defesa dos municípios – salienta Sisi.
No que tange a revisão salarial anual dos servidores municipais, a Presidente enfatizou a preocupação de que a maioria
dos municípios acabe infringindo a lei de Responsabilidade Fiscal que define a porcentagem do orçamento que pode ser
investido pelos entes nas despesas relacionadas a folha de pagamento.
Sisi informou que a situação veio se agravando aos longo dos anos em virtude de que o aumento de arrecadação dos
municípios é inferior quando comparado a elevação dos índices utilizados para o reajuste dos servidores.
Durante a reunião também foram apresentados o relatório das atividades e a prestação de contas da gestão 2015 e
orientações técnicas gerais acerca de temas de interesse da municipalidade.
A próxima Assembleia da AMAI será realizada no dia 21 de março, às 14h, na sede em Xanxerê, com a presença do
Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni. (Assessoria de Imprensa).
090316
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 17/3/2016

POLÍTICA - 17 Mar 2016 16:30

Secretário de Estado da Fazenda
participa da Assembleia da Amai
Por: Leticia Faria
Visualizações: 86
0 comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) promove na próxima segunda-feira (21)
Assembleia Extraordinária, às 14 horas, na sede em Xanxerê. O encontro contará com a
presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
O tema que será abordado pelo secretário durante a reunião é a atual situação econômica de
Santa Catarina e as perspectivas de arrecadação. Além dos Prefeitos da Amai, estarão
presentes os Prefeitos da Associação dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina
(AMNoroeste).
Também será realizada a entrega dos Indicadores Econômicos Municipais da região, estudo
realizado pelos técnicos da Amai, com o apoio e supervisão do Instituto para o
Desenvolvimento e Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (Idetrim)
que tem como principal objetivo repassar aos gestores um panorama da economia dos
municípios. (Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 18/3/2016
POLÍTICA | ECONOMIA
18/03/2016 10h10
Por Oeste Mais

Secretário de Estado da Fazenda estará na assembleia da
Amai na próxima semana
Prefeitos de toda a região vão se reunir na sede da entidade em Xanxerê

Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni, e prefeito de Passos Maia, Ivandre Bocalon, atual presidente da Amai (Foto:
Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai promover na próxima segunda-feira, dia 21, uma
assembleia extraordinária, às 14 horas, na sede em Xanxerê. O encontro contará com a presença do
secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
O tema que será abordado por ele durante a reunião é a atual situação econômica de Santa Catarina e as
perspectivas de arrecadação. Além dos prefeitos da Amai, estarão presentes os prefeitos da Associação
dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina (Amnoroeste).
No encontro também será realizada a entrega dos indicadores econômicos municipais da região, estudo
realizado pelos técnicos da Amai com o apoio e supervisão do Instituto para o Desenvolvimento e
Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (Idetrim), que tem como principal
objetivo repassar aos gestores um panorama da economia dos municípios.
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 18/3/2016

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA PARTICIPA DA ASSEMBLEIA DA AMAI
Compartilhe
A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) promove na próxima segunda-feira (21) Assembleia Extraordinária, às
14 horas, na sede em Xanxerê. O encontro contará com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio
Gavazzoni.
O tema que será abordado pelo secretário durante a reunião é a atual situação econômica de Santa Catarina e as
perspectivas de arrecadação. Além dos Prefeitos da Amai, estarão presentes os Prefeitos da Associação dos Municípios
do Noroeste de Santa Catarina (AMNoroeste).
Também será realizada a entrega dos Indicadores Econômicos Municipais da região, estudo realizado pelos técnicos da
Amai, com o apoio e supervisão do Instituto para o Desenvolvimento e Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias
Municipais (Idetrim) que tem como principal objetivo repassar aos gestores um panorama da economia dos municípios.
(Assessoria de Imprensa)
180316
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Veículo: 101 FM – Xanxerê
Data: 18/3/2016

Secretário de Estado da Fazenda participa da Assembleia da AMAI na próxima
segunda-feira

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) promove na próxima segunda-feira (21) Assembleia
Extraordinária, às 14h, na sede em Xanxerê. O encontro contará com a presença do Secretário de Estado
da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
O tema que será abordado pelo Secretário durante a reunião é a atual situação econômica de Santa
Catarina e as perspectivas de arrecadação. Além dos Prefeitos da AMAI, estarão presentes os Prefeitos da
Associação dos Municípios do Noroeste de Santa Catarina (AMNoroeste).
Também será realizada a entrega dos Indicadores Econômicos Municipais da região, estudo realizado pelos
técnicos da AMAI, com o apoio e supervisão do Instituto para o Desenvolvimento e Implantação de Políticas
Financeiras e Tributárias Municipais (IDETRIM) que tem como principal objetivo repassar aos gestores um
panorama da economia dos municípios.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Super Difusora - Xanxerê
Data: 21/3/2016
Notícia
Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni palestra aos Prefeitos da AMAI
21/03/2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta segunda-feira (21) Assembleia
Extraordinária com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
O Secretário durante a reuniãoabordou a atual situação econômica de Santa Catarina e as perspectivas de
arrecadação.Ele afirma que uma das grandes preocupações atuais é a previsão de queda do Produto
Interno Bruto (PIB) e comenta que sem dúvidas o Brasil vive hoje um dos piores momentos da história
econômica do país.
Gavazzoni também ressaltou a necessidade de ações que foram realizadas para ajustar as contas do
Governo como o novo plano de carreira para o magistério, a reforma administrativa com redução de
estrutura e cargos comissionados.
No que tange a administração pública Gavazzoni reforçou que é preciso mudar o comportamento da gestão
das finanças, porque não se pode esperar que ao longo dos próximos meses, uma economia em queda
quando comparada a 2015, gere recursos suficientes para sustentar as estruturas atuais.
Na Assembleia também foi realizada a entrega dos Indicadores Econômicos Municipais da região, estudo
realizado pelos técnicos da AMAI, com o apoio e supervisão do Instituto para o Desenvolvimento e
Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (IDETRIM) que tem como principal objetivo
repassar aos gestores um panorama da economia dos municípios.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 21/3/2016

SECRETÁRIO DA FAZENDA DISCUTE ECONOMIA NA
ASSEMBLEIA DA AMAI
Nesta segunda-feira (21) a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) promoveu Assembléia
Extraordinária, na sede em Xanxerê. A reunião conta com a presença do Secretário de Estado da
Fazenda, Antonio Gavazzoni. Durante a reunião o secretário aborda o tema sobre a atual situação
econômica de Santa Catarina e as perspectivas de arrecadação para os próximos meses e ano de
2016.
“Nos últimos cem anos nós tivemos sete grandes crises no Brasil, quatro delas derrubaram o PIB
brasileiro a baixo de zero, estamos no pior momento da economia brasileira. A área pública precisa
estar muito preparada para fazer a gestão dos seus gastos neste momento”, destaca o secretário
Gavazzoni.
Durante o encontro foram realizadas ainda a entrega dos indicadores econômicos municipais da
região, estudo realizado pelos técnicos da Amai, com o apoio e supervisão do Instituto para o
Desenvolvimento e Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (IDETRIM) que tem
como principal objetivo repassar aos gestores um panorama da economia dos municípios.
“Criamos a lei 148, aprovada em 2014, com o propósito de trazer uma reconfiguração da dívida pública
dos estados e municípios, Xanxerê inclusive acaba de assinar com o banco do Brasil a renegociação
de sua dívida em que a parcela cai de 90 mil para 16 mil ao mês para os municípios. Eu juntamente
com o governador Raimundo Colombo articulamos uma renegociação com os demais estados e
avançamos bastante. A união hoje já aceita um desconto de 40% nas parcelas dos próximos 24
meses”, salienta.
Gavazzoni destaca ainda a atual situação do Estado comparada com o cenário do país, comenta que o
Estado segue como uma das melhores economias e vê boas expectativas.
“Santa Catarina sempre foi o um Estado que entra por último na crise, sofre os efeitos da por último e
sai mais rápido que os outros Estados. Os indicadores mostram que a economia murchou, é preciso
fazer uma mágica gigantesca. Santa
Catarina é um dos Estados mais bem
geridos do país, mas não somos uma ilha
entramos também nesse processo que
impede os empresários de crescer e um dos
sintomas que mais afeta a vida das pessoas
é o desemprego. Saiu uma pesquisa na
semana passada onde o Brasil fecha com
9% de desemprego, um nível elevadíssimo e
Santa Catarina fecha com 4,2% o menor
índice do país. A crise vai passar mais cedo
ou mais tarde, Santa Catarina é o estado
mais competitivo tributariamente do país
então quando a crise passar e vier o desejo de investir no Brasil nosso estado será o destino
majoritário desses investimentos pela sua previsibilidade, enfrentou a crise sem aumentar impostos e
fizemos profundas mudanças na estrutura do estado. A hora que essa crise passar veremos um Brasil
crescendo muito rápido e Santa Catarina crescendo mais que todos os estados do país”, finaliza.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 21/3/2016
ECONOMIA, POLÍTICA - 21 Mar 2016 15:37

Gavazzoni tem encontro com prefeitos
para abordar situação econômica
Por: Leticia Faria
Visualizações: 421
0 comentários

O encontro acontece durante a tarde desta
segunda-feira (21), na sede da Amai, em Xanxerê (Fotos: Leticia Faria/Tudo Sobre Xanxerê)

Prefeitos da região Amai estiveram reunidos, na tarde deste segunda-feira (21), na sede da
associação para um encontro com o secretário de Estado da Fazendo, o xanxerense Antonio
Gavazzoni. A pauta foi a atual situação econômica de Santa Catarina e as perspectivas de
arrecadação.
Gavazzoni comentou sobre o assunto que mais gera especulações no momento: a crise
econômica em que o Brasil passa.
- Tem um fato que as pessoas não estão percebendo é que nos últimos 100 anos nós tivemos
sete grandes crises no Brasil, quatro delas derrubaram o PIB brasileiro para baixo de zero.
Essa crise já afetou o PIB de 2014 e 2015, esse dois anos somados, já fazem com que a
crise econômica desse momento seja aquela que maior derrubou o PIB brasileiro em toda sua
história – mostra.
E, com a previsão de um índice negativo para o PIB de 2016, Gavazzoni também analisa o
cenário.
- Com essa previsão vamos ter consolidado, nesse aspecto e nessa visão de crise, o pior
momento da história da economia brasileira. Sobretudo a área pública tem que estar muito
bem preparada para mudar o comportamento da sua gestão de suas finanças porque não
podemos esperar ao longo dos próximos meses, que uma economia que murchou em relação
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ao ano passado, vá dar recursos público através de impostos para sustentar as estruturas
que temos – diz.
SC na pós-crise
Gavazzoni comenta que o Estado adotou uma série de ações econômicas em meio a este
período de crise. Mas, para o pós-crise ele destaca que o Estado deve ser o que mais cresça
no Brasil.
- A segurança e certeza que temos é que a crise vai passar, mais cedo ou mais tarde. O fato
é que nós optamos aqui em Santa Catarina por um caminho mais difícil, pois 21 Estados do
Brasil, dos 27 aumentaram os impostos. Para ficar com exemplo do Sul, o aumento da taxa
de energia no Rio Grande do Sul e Paraná foi de 30% e, o nosso continua em 25% - sempre
digo que não é barato, mas é o mais barato do Brasil – e ao optar por não elevar a carga
tributária nos tornamos o mais competitivo tributariamente do país. E, quando a crise passar e
vier à vontade e desejo de investir no Brasil, que vai crescer muito rápido, Santa Catarina vai
ser o destino majoritário desses investimentos, pois enfrentou a crise sem seguir a receita
fácil de jogar para cima da sociedade, de quem gera emprego o custo da estrutura pública.
Não aumentamos os impostos e fizemos profundas reformas na estrutura do Estado –
comenta, completando que a estimativa é que R$ 26 bilhões de investimento (de novos
agentes) sejam aportados no Estado no pós-crise.
Entre as reformas, Gavazzoni cita a previdência de Santa Catarina, aumento da alíquota do
servidor, redução de estrutura e cargos comissionados, enxugamento dos órgãos e outras
ações que ele garante que devem continuar.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 21/3/2016
POLÍTICA | ECONOMIA
21/03/2016 18h46
Por Oeste Mais

Secretário de Estado da Fazenda palestra durante
assembleia de prefeitos da Amai
E-

Crise econômica foi o principal assunto debatido por gestores de municípios da região

Antonio Gavazzoni participou de assembleia de prefeitos da Amai (Fotos: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou nesta segunda-feira, dia 21, uma
assembleia extraordinária com a presença do secretário de Estado da Fazenda, Antonio
Gavazzoni.
Ele abordou a atual situação econômica de Santa Catarina e as perspectivas de arrecadação.
Segundo Gavazzoni, uma das grandes preocupações é a previsão de queda do produto
interno bruto (PIB). O secretário disse que o Brasil vive sem dúvida um dos piores momentos
da história econômica do país.
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O chefe da Secretaria de Estado da Fazenda também ressaltou a necessidade de ações que
foram realizadas para ajustar as contas do governo, como o novo plano de carreira para o
magistério, a reforma administrativa com redução de estrutura e cargos comissionados.
Sobre a administração pública, reforçou que é preciso mudar o comportamento da gestão das
finanças, porque não se pode esperar que ao longo dos próximos meses uma economia em
queda, quando comparada a 2015, gere recursos suficientes para sustentar as estruturas
atuais.
Na assembleia também foi realizada a entrega dos Indicadores Econômicos Municipais da
região, estudo realizado pelos técnicos da Amai com o apoio e supervisão do Instituto para o
Desenvolvimento e Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (Idetrim),
que tem como principal objetivo repassar aos gestores um panorama da economia dos
municípios.
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Veículo: Liberdade FM – Abelardo Luz
Data: 22/3/2016
Liberdade fm

Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni
palestra aos Prefeitos da AMAI
22/03/2016
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta segunda-feira (21) Assembleia Extraordinária
com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
O Secretário durante a reunião abordou a atual situação econômica de Santa Catarina e as perspectivas de
arrecadação. Ele afirma que uma das grandes preocupações atuais é a previsão de queda do Produto Interno
Bruto (PIB) e comenta que sem dúvidas o Brasil vive hoje um dos piores momentos da história econômica do
país.
Gavazzoni também ressaltou a necessidade de ações que foram realizadas para ajustar as contas do
Governo como o novo plano de carreira para o magistério, a reforma administrativa com redução de estrutura
e cargos comissionados.
No que tange a administração pública Gavazzoni reforçou que é preciso mudar o comportamento da gestão
das finanças, porque não se pode esperar que ao longo dos próximos meses, uma economia em queda
quando comparada a 2015, gere recursos suficientes para sustentar as estruturas atuais.
Na Assembleia também foi realizada a entrega dos Indicadores Econômicos Municipais da região, estudo
realizado pelos técnicos da AMAI, com o apoio e supervisão do Instituto para o Desenvolvimento e
Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (IDETRIM) que tem como principal objetivo
repassar aos gestores um panorama da economia dos municípios.

Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: 101 FM - Xanxerê
Data: 22/3/2016

Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni palestra aos Prefeitos da
AMAI

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta segunda-feira (21) Assembleia
Extraordinária com a presença do Secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
O Secretário durante a reunião abordou a atual situação econômica de Santa Catarina e as perspectivas de
arrecadação. Ele afirma que uma das grandes preocupações atuais é a previsão de queda do Produto
Interno Bruto (PIB) e comenta que sem dúvidas o Brasil vive hoje um dos piores momentos da história
econômica do país.
Gavazzoni também ressaltou a necessidade de ações que foram realizadas para ajustar as contas do
Governo como o novo plano de carreira para o magistério, a reforma administrativa com redução de
estrutura e cargos comissionados.
No que tange a administração pública Gavazzoni reforçou que é preciso mudar o comportamento da gestão
das finanças, porque não se pode esperar que ao longo dos próximos meses, uma economia em queda
quando comparada a 2015, gere recursos suficientes para sustentar as estruturas atuais.
Na Assembleia também foi realizada a entrega dos Indicadores Econômicos Municipais da região, estudo
realizado pelos técnicos da AMAI, com o apoio e supervisão do Instituto para o Desenvolvimento e
Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais (IDETRIM) que tem
como principal objetivo repassar aos gestores um panorama da economia dos municípios.
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 22/3/2016

“APÓS A CRISE, SEREMOS UM POLO DE CRESCIMENTO”, GARANTE GAVAZZONI
Compartilhe
Discutir a atual situação econômica de Santa Catarina e as perspectivas de arrecadação para os próximos períodos
foram pautas na Assembleia Extraordinária realizada na Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), que contou com
a presença do xanxerense e secretário de Estado da Fazenda, Antonio Gavazzoni.
Estiveram presentes no encontro os prefeitos da Amai e também alguns da Associação dos Municípios do Noroeste de
Santa Catarina (AMNoroeste). De acordo com o secretário da Fazenda, a situação do país exige que os gestores públicos
se preparem para mudar os comportamentos, para não depender da arrecadação de impostos.
“Precisam conversar de maneira bastante franca com a sociedade para que todos se preparem para as reformas
reestruturantes no Brasil, estados e municípios, e assim recuperar as economias no futuro”, recomendou.
Situação de SC
Gavazzoni ressaltou que Santa Catarina foi um dos últimos estados do país a entrar em crise, o qual possui também a
tendência de sair dela mais rápido que os outros. Porém, como o Brasil vive um dos piores momentos da história, o
estado também sente esse reflexo, visto que o PIB catarinense foi negativo em 2015. Além disso, os indicadores
mostram que a economia dos últimos 12 meses murchou consideravelmente.
“Por enquanto somos um dos estados com melhor gestão, conforme os especialistas em economia, no entanto também
estamos nesse processo de crise e um dos sintomas que mais nós afeta é o desemprego”, pontuou.
Em relação ao desemprego o país fechou o último mês com um nível de 9%, e SC com 4,2%, e ele explica que é o
estado com menor indicador do Brasil, mas que o desemprego existe e deve ser melhorado pelo governo do estado.
Investimentos pós-crise
Após o restabelecimento da economia, em um período de pós-crise, Santa Catarina deverá ser um dos estados que mais
tende a ganhar, conforme comentou o secretário.
“Optamos em SC por um caminho mais difícil, visto que em 2015 27 estados do país aumentaram os impostos e 21
elevaram o ICMS, ao contrário de SC. Então, à medida que definimos por não elevar a carga tributária, nos tornamos o
estado mais competitivo do país e quando essa crise passar e aumentar o desejo de investimento no país, o Brasil irá
crescer muito rapidamente. Dessa forma, SC será o destino majoritário dos investimentos, pela sua previsibilidade, pois
enfrentou a crise sem seguir a receita fácil de jogar para cima da sociedade, elevando os impostos”, acrescentou.
Destacou também as reformas da previdência social, redução de estruturas e cargos comissionados, além de
enxugamento de órgãos, ações que estão sendo realizadas para tentar sair da crise.
220316
Paulo Cesar
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Veículo: O Diário – Xanxerê - Capa
Data: 22/3/2016

55

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

Veículo: O Diário – Xanxerê
Data: 22/3/2016
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Veículo: Folha Regional – Xanxerê - Capa
Data: 22/3/2016
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Veículo: Folha Regional – Xanxerê
Data: 22/3/2016
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Veículo: Data X- Xaxim
Data: 22/3/2016
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Veículo: Gazeta Regional - Xanxerê
Data: 24/3/2016
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Veículo: O Falcão – Abelardo Luz
Data: 25/3/2016
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