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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 2/5/2016
POLÍTICA
02/05/2016 17h42
Por Oeste Mais

Assembleia de prefeitos está marcada para esta terça-feira
na sede da Amai
Administradores dos municípios que integram a entidade vão participar da reunião durante
a tarde

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai realizar na tarde desta terça-feira, dia 3,
às 16 horas, na sede em Xanxerê, a assembleia ordinária com a participação dos prefeitos
dos municípios que integram a entidade.
A pauta do encontro conta com uma série de participações, como a do programa de
perfuração de poços artesianos administrado pelo consórcio Cimcatarina; do Projeto Rondon
desenvolvido pela Udesc; da empresa “Único Asfaltos”, para demonstração de massa
asfáltica que dispensa na aplicação a utilização de maquinário pesado ou produtos; e da
Crediamai, que vai apontar as atividades desenvolvidas.
Durante a assembleia também será verificado o interesse dos municípios em receber os kits
para perfuração de poços artesianos, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e da
Pesca, para 2017, além da apresentação da Minuta Modelo de Código de Obras, documento
elaborado pela equipe técnica da Amai.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 2/5/2016
COMUNIDADE - 02 Mai 2016 15:58

Prefeitos da Amai se encontram para
assembleia
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 140
0 comentários

Os prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) se encontram nesta terça-feira
(3), às 16h na sede em Xanxerê, para Assembleia Ordinária. A pauta do encontro conta com
uma série de participações como a do programa de perfuração de poços artesianos
administrado pelo Consórcio CIMCATARINA, do Projeto Rondon desenvolvido pela Udesc, da
Empresa “Único Asfaltos” para demonstração de massa asfáltica que dispensa na sua
aplicação a utilização de maquinário pesado ou de produtos; e da Crediamai com o objetivo
de explanar acerca das atividades desenvolvidas.
Também a verificação do interesse dos municípios em receber os Kits para perfuração de
poços artesianos da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca para 2017 e a
apresentação da Minuta Modelo de Código de Obras elaborado pela equipe técnica da Amai.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 2/5/2016

Amai realiza reunião de prefeitos nesta terça-feira (3)
2 de maio de 2016 - 15:05 / Comunidade | 0 Comentários

Amai realiza reunião de prefeitos (Foto: Eliane
Teles/Lance Notícias)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza mais um encontro de prefeitos nesta terçafeira (3), em Xanxerê. A reunião acontece a partir das 18 horas. Acompanhe os assuntos que serão
abordados:



Apresentação do programa de perfuração de poços artesianos administrado pelo Consórcio
CIMCATARINA;



Verificação do interesse dos municípios da AMAI em receber os Kits para perfuração de poços
artesianos da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca para 2017;



Apresentação do Projeto Rondon desenvolvido pela UDESC Santa Catarina;



Participação da Empresa “Único Asfaltos” para demonstração de massa asfáltica que dispensa
na sua aplicação a utilização de maquinário pesado ou de produtos;



Participação da Agência de Microcrédito “Crediamai” com o objetivo de explanar acerca das
atividades desenvolvidas.

Por: Patricia Silva
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 3/5/2016

AMAI realiza Assembleia de Prefeitos
nesta terça-feira
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 03/05/2016 - 08h38

0
Fonte Menor Fonte Maior Imprimir Indicar Comunicar erro na notícia

assembleia. (Imagem: Divulgação)

Prefeitos da região devem participar da

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta terça-feira (3), às 16h na sede em
Xanxerê, Assembleia Ordinária com a participação dos Prefeitos.
A pauta do encontro conta com uma série de participações como a do programa de perfuração de poços
artesianos administrado pelo Consórcio CIMCATARINA, do Projeto Rondon desenvolvido pela UDESC, da
Empresa “Único Asfaltos” para demonstração de massa asfáltica que dispensa na sua aplicação a
utilização de maquinário pesado ou de produtos e da Crediamai com o objetivo de explanar acerca das
atividades desenvolvidas.
Também a verificação do interesse dos municípios em receber os Kits para perfuração de poços
artesianos da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca para 2017 e a apresentação da Minuta
Modelo de Código de Obras elaborado pela equipe técnica da AMAI.
Fonte: Assessoria de Comunicação - AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 3/5/2016
POLÍTICA
03/05/2016 23h11
Por Oeste Mais

Assembleia da Amai reúne prefeitos de municípios da região
Encontro na sede da entidade foi realizado na tarde desta terça-feira em Xanxerê

Assembleia foi realizada na sede da Amai em Xanxerê (Foto: Divulgação)

Os prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) estiveram
reunidos em assembleia na sede da entidade na tarde desta terça-feira, dia 3, em Xanxerê.
Inicialmente, o diretor executivo do Consócio Cimcatarina, Elói Rönnau, apresentou o
programa de perfuração de poços artesianos administrado pelo Consórcio, que utiliza o kit de
perfuração cedido pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, por meio de um termo
de cessão e cooperação. O programa visa atender os municípios que já estão consorciados e
os que ainda não estão, podendo realizar a adesão para participar do programa.
Na sequência, o professor da Udesc, Alfredo Balduíno Santos, falou sobre o Projeto Rondon
da Udesc, que possibilita o intercâmbio dos acadêmicos e a inserção da universidade em
diferentes áreas de conhecimento, na busca do desenvolvimento regional, garantindo a
interdisciplinaridade e a interação entre a Udesc e a sociedade.
A empresa Único Asfaltos ainda realizou na assembleia a demonstração de uma massa
asfáltica que dispensa na aplicação a utilização de maquinário pesado e outros produtos para
aplicação em qualquer condição climática, podendo ser estocada por até 24 meses.
A Agência de Microcrédito Crediamai ainda participou da reunião para falar das atividades
desenvolvidas.
Ao final da assembleia também foi apresentada a Minuta Modelo de Código de Obras
elaborado pela Amai, que será discutida com os técnicos dos municípios na quinta-feira, dia
5. O projeto visa estabelecer regras que disciplinem o parcelamento, o uso e ocupação do
solo, orientando e normatizando a elaboração de projetos na região, bem como a execução
de edificações na circunscrição territorial dos municípios.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 4/5/2016
COMUNIDADE, POLÍTICA - 04 Mai 2016 08:23

Prefeitos conhecem programas para
desenvolvimento dos municípios
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 226
0 comentários

Prefeitos da Amai se reúnem em assembleia na
última terça-feira (3) (Foto: Ascom)

Os prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) estiveram reunidos em
assembleia, na sede em Xanxerê na última terça-feira (3). Inicialmente o diretor executivo do
consócio CIMCATARINA, Elói Rönnau, apresentou o programa de perfuração de poços
artesianos administrado pelo consórcio que utiliza o kit de perfuração cedido pela Secretaria
de Estado da Agricultura e da Pesca por meio de um termo de cessão e cooperação. O
programa visa atender os municípios que já estão consorciados e aos que não estão
consorciados, que havendo interesse podem realizar a adesão para participar do programa.
Dando sequência, o professor da Udesc, Alfredo Balduíno Santos, explanou aos prefeitos
sobre o Projeto Rondon da UDESC que tem por objetivo possibilitar o intercâmbio dos
acadêmicos e a inserção da Universidade em diferentes áreas de conhecimento, na busca do
desenvolvimento regional, garantindo assim a interdisciplinaridade e a interação entre a
Universidade e a sociedade.
Ainda, a empresa Único Asfaltos realizou a demonstração de uma massa asfáltica que
dispensa na aplicação a utilização de maquinário pesado e de outros produtos para aplicação
em qualquer condição climática, podendo ser estocada por até 24 meses. Também a Agência
de Microcrédito Crediamai participou da assembleia com o objetivo de explanar acerca das
atividades desenvolvidas
Para finalizar o encontro foi apresentada a Minuta Modelo de Código de Obras elaborado pela
Associação, que será discutida com os técnicos dos municípios na próxima quinta-feira (5). O
projeto visa estabelecer regras que disciplinem o parcelamento, o uso e ocupação do solo,
orientando e normatizando a elaboração de projetos na região, bem como a execução de
edificações na circunscrição territorial dos municípios. (Ascom)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 4/5/2016

Prefeitos da Amai discutem sobre programa de
perfuração de poços do Governo do Estado
4 de maio de 2016 - 07:54 / Comunidade Política | 0 Comentários

Amai realiza encontro (Foto:
Divulgação)

Os Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) estiveram reunidos em
Assembleia, na sede em Xanxerê nesta terça-feira (3). Inicialmente o Diretor Executivo do Consócio
CIMCATARINA, Elói Rönnau, apresentou o programa de perfuração de poços artesianos administrado
pelo Consórcio que utiliza o kit de perfuração cedido pela Secretaria de Estado da Agricultura e da
Pesca por meio de um termo de cessão e cooperação. O programa visa para atender os municípios
que já estão consorciados e aos que não estão consorciados, que havendo interesse podem realizar a
adesão para participar do programa.
Dando sequência, o professor da Udesc, Alfredo Balduíno Santos, explanou aos Prefeitos sobre o
Projeto Rondon da UDESC que tem por objetivo possibilitar o intercâmbio dos acadêmicos e a
inserção da Universidade em diferentes áreas de conhecimento, na busca do desenvolvimento
regional, garantindo assim a interdisciplinaridade e a interação entre a Universidade e a sociedade.
Ainda a empresa Único Asfaltos realizou a demonstração de uma massa asfáltica que dispensa na
aplicação a utilização de maquinário pesado e de outros produtos para aplicação em qualquer
condição climática, podendo ser estocada por até 24 meses. Também a Agência de Microcrédito
Crediamai participou da Assembleia com o objetivo de explanar acerca das atividades desenvolvidas
Para finalizar o encontro foi apresentada a Minuta Modelo de Código de Obras elaborado pela
Associação, que será discutida com os técnicos dos municípios na próxima quinta-feira (5). O projeto
visa estabelecer regras que disciplinem o parcelamento, o uso e ocupação do solo, orientando e
normatizando a elaboração de projetos na região, bem como a execução de edificações na
circunscrição territorial dos municípios. (Assessoria de imprensa)
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 4/5/2016

Prefeitos reuniram-se em Assembleia
na AMAI
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 04/05/2016 - 08h42
Fonte Menor Fonte Maior Imprimir Indicar Comunicar erro na notícia

Prefeitos da região participaram da assembleia.
(Foto: Ascom. Amai).

Os Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) reuniram-se em Assembleia,
na sede em Xanxerê nesta terça-feira (3). Inicialmente o Diretor Executivo do Consócio CIMCATARINA,
Elói Rönnau, apresentou o programa de perfuração de poços artesianos administrado pelo Consórcio
que utiliza o kit de perfuração cedido pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca por meio de
um termo de cessão e cooperação.
O programa tem como objetivo atender os municípios que já estão consorciados e aos que não estão
consorciados, possam realizar a adesão para participar do programa.
Dando sequência, o professor da Udesc, Alfredo Balduíno Santos, explanou aos Prefeitos sobre o Projeto
Rondon da UDESC que tem por objetivo possibilitar o intercâmbio dos acadêmicos e a inserção da
Universidade em diferentes áreas de conhecimento, na busca do desenvolvimento regional, garantindo
assim a interdisciplinaridade e a interação entre a Universidade e a sociedade.
Ainda a empresa Único Asfaltos realizou a demonstração de uma massa asfáltica que dispensa na
aplicação a utilização de maquinário pesado e de outros produtos para aplicação em qualquer condição
climática, podendo ser estocada por até 24 meses. Também a Agência de Microcrédito Crediamai
participou da Assembleia com o objetivo de explanar acerca das atividades desenvolvidas
Para finalizar o encontro foi apresentada a Minuta Modelo de Código de Obras elaborado pela
Associação, que será discutida com os técnicos dos municípios na próxima quinta-feira (5). O projeto
visa estabelecer regras que disciplinem o parcelamento, o uso e ocupação do solo, orientando e
normatizando a elaboração de projetos na região, bem como a execução de edificações na
circunscrição territorial dos municípios.
Fonte: Assessoria de Comunicação – AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 23/5/2016
GERAL
23/05/2016 07h50
Por Oeste Mais

Centro Operacional do Meio Ambiente realiza palestra
na sede da Amai
Evento foi promovido em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina

Evento foi realizado na sede da Amai em Xanxerê (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) e o Ministério Público de Santa Catarina
(MPSC) realizaram na sexta-feira, dia 20, uma palestra para tratar sobre os temas Área
Urbana Consolidada, Diagnóstico Socioambiental e Regularização Fundiária.
O coordenador do Centro Operacional do Meio Ambiente do MPSC (CME/MPSC), Paulo
Antonio Locatelli, falou aos participantes sobre a importância do diagnóstico socioambiental
como pressuposto das normas urbano-ambientais em área de preservação permanente,
associada à conservação dos recursos hídricos, prevenção dos riscos de catástrofes e direito
à moradia.
De acordo com Locatelli, a intenção é colaborar com os municípios no planejamento urbano.
Ele explicou que o trabalho vem sendo desenvolvido em todo o estado pelos promotores e
que o CME/MPSC realiza as palestras oferecendo orientações que servem como vértice para
a elaboração do diagnóstico socioambiental.
Locatelli afirmou também que sem o diagnóstico o município não consegue regularizar as
áreas já ocupadas e crescer de forma ordenada. Disse ainda que é preciso a população se
conscientizar que existem áreas que apresentam condições de risco e não podem ser
ocupadas.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 23/5/2016
GERAL
23/05/2016 18h41 | Atualizado em 23/05/2016 18h43
Por Oeste Mais

Presidente da Amai assina ordem de serviço para
ampliação e reforma da sede
Execução da obra será feita pela empresa Andrade Construções, de Herval
d’Oeste

Ordem de serviço foi assinada nesta segunda-feira na sede da Amai (Foto: Divulgação)

O presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), Ivandre Bocalon (Evandro),
assinou nesta segunda-feira, dia 23, a ordem de serviço para o início da obra de reforma e
ampliação da sede (foto abaixo). A execução será realizada pela empresa Andrade
Construções, de Herval d’Oeste, que tem prazo até dezembro para concluir a obra.
Evandro disse que a construção tem por objetivo atender às normas de acessibilidade, além
de melhorar as instalações para o atendimento das ações desenvolvidas pela Amai. Ele
ressaltou ainda que a assinatura da ordem representa o esforço e a coragem de todos os
prefeitos em entender e realizar o investimento necessário.
O projeto de reforma e ampliação foi elaborado pela equipe técnica do setor de projetos da
AMAI, sendo que a área existente do prédio passará de 344,10 metros quadrados para
527,55 metros quadrados. O investimento total será de R$ 453 mil.
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 23/5/2016

SEDE DA AMAI SERÁ REFORMADA PARA ATENDER NORMAS DE
ACESSIBILIDADE
Compartilhe
23/05/2016 – SEGUNDA-FEIRA
O prédio que fica instalada a Associação dos Municipais do Alto Irani, Amai, situado na Rua Marechal Floriano Peixoto,
passará por reforma e ampliação. Na tarde desta segunda-feira (23) foi assinada a ordem de serviço com a empresa
vencedora do certame, a Andrade Construções LTDA, de Herval d’Oeste. A partir de agora, a empresa terá
aproximadamente sete meses para executar a obra.
O investimento é de R$ 453.032,93 – sendo R$ 377.138,93 para a empresa e mais R$ 75.894,00 para compra do
elevador. Cada município repassou orçamento de R$ 25.075,61 e de contrapartida da associação o montante foi de R$
101.974,39.
O projeto foi desenvolvido pela equipe técnica de engenharia da Amai. Atualmente, a sede possui 344,10m². Será
reformado uma área de 168,70m² (o que representa 49% da área atual) e será ampliada uma área de 183,45m²,
totalizando 527,55m².
O objetivo da reforma e ampliação do local é atender as normas de acessibilidade, bem como criar novas salas para
atendimento e ampliar o auditório, de 55 lugares para 80. As novas instalações da Amai terão três pavimentos, com
banheiros de acessibilidade, salas mais amplas e contará com um elevador.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 23/5/2016
COMUNIDADE, OBRAS, POLÍTICA - 23 Mai 2016 14:54

Sede da Amai será reformada para
atender normas de acessibilidade
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 270
0 comentários

Reforma e ampliação será executada nos
próximos dias, com prazo de conclusão para sete meses (Foto: Reprodução do projeto)

O prédio que fica instalada a Associação dos Municipais do Alto Irani, Amai, situado na Rua
Marechal Floriano Peixoto, passará por reforma e ampliação. Na tarde desta segunda-feira
(23) foi assinada a ordem de serviço com a empresa vencedora do certame, a Andrade
Construções LTDA, de Herval d’Oeste. A partir de agora, a empresa terá aproximadamente
sete meses para executar a obra.
O investimento é de R$ 453.032,93 – sendo R$ 377.138,93 para a empresa e mais R$
75.894,00 para compra do elevador. Cada município repassou orçamento de R$ 25.075,61 e
de contrapartida da associação o montante foi de R$ 101.974,39.
O projeto foi desenvolvido pela equipe técnica de engenharia da Amai. Atualmente, a sede
possui 344,10m². Será reformado uma área de 168,70m² (o que representa 49% da área
atual) e será ampliada uma área de 183,45m², totalizando 527,55m².
O objetivo da reforma e ampliação do local é atender as normas de acessibilidade, bem como
criar novas salas para atendimento e ampliar o auditório, de 55 lugares para 80. As novas
instalações da Amai terão três pavimentos, com banheiros de acessibilidade, salas mais
amplas e contará com um elevador.
O presidente da Amai, Ivandre Bocalon declara que a obra tem por objetivo atender as
normas de acessibilidade, além de melhorar as instalações para o atendimento das ações
desenvolvidas pela entidade. Ele ressalta ainda que a assinatura da ordem representa o
esforço e coragem de todos os Prefeitos em entender e realizar o investimento necessário.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 23/5/2016
COMUNIDADE - 23 Mai 2016 08:12

Centro Operacional do Meio Ambiente
realiza palestra na Amai
Por: Leticia Faria
Visualizações: 313
0 comentários

A palestra aconteceu na Amai (Fotos:
Assessoria de Imprensa)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) em parceria com o Ministério Público de
Santa Catarina (MPSC) realizaram na última semana palestra com o objetivo de tratar sobre
os temas Área Urbana Consolidada, Diagnóstico Socioambiental e Regularização Fundiária.
Durante a palestra o Coordenador do Centro Operacional do Meio Ambiente do MPSC
(CME/MPSC), Dr. Paulo Antonio Locatelli, explanou aos participantes sobre a importância do
Diagnóstico Socioambiental como pressuposto das normas urbano-ambientais em área de
preservação permanente associada à conservação recursos hídricos, prevenção dos riscos
de catástrofes e direito à moradia.
De acordo com Locatelli, a intenção é colaborar com os municípios no planejamento urbano.
Ele explica que este trabalho vem sendo desenvolvido em todo o Estado pelos promotores e
que o CME/MPSC realiza as palestras oferecendo orientações que servem como vértice para
a elaboração do diagnóstico socioambiental. Locatelli afirma que sem o diagnóstico o
município não consegue regularizar as áreas já ocupadas e crescer de forma ordenada.
Também que é preciso que a população se conscientize que existem áreas que apresentam
condições de risco e não podem ser ocupadas. (Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 23/5/2016

Centro Operacional do Meio Ambiente realiza
palestra na região da Amai
23 de maio de 2016 - 07:23 / Comunidade Evento | 0 Comentários

O encontro aconteceu na sede da
Amai em Xanxerê (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) em parceria com o Ministério Público de Santa
Catarina (MPSC) realizam nesta sexta-feira (20) palestra com o objetivo de tratar sobre os temas Área
Urbana Consolidada, Diagnóstico Socioambiental e Regularização Fundiária.
Durante a palestra o Coordenador do Centro Operacional do Meio Ambiente do MPSC (CME/MPSC),
Dr. Paulo Antonio Locatelli, explanou aos participantes sobre a importância do Diagnóstico
Socioambiental como pressuposto das normas urbano-ambientais em área de preservação
permanente associada à conservação recursos hídricos, prevenção dos riscos de catástrofes e direito
à moradia.
De acordo com Locatelli, a intenção é colaborar com os municípios no planejamento urbano. Ele
explica que este trabalho vem sendo desenvolvido em todo o Estado pelos promotores e que o
CME/MPSC realiza as palestras oferecendo orientações que servem como vértice para a elaboração
do diagnóstico socioambiental.
Locatelli afirma que sem o diagnóstico o município não consegue regularizar as áreas já ocupadas e
crescer de forma ordenada. Também que é preciso que a população se conscientize que existem
áreas que apresentam condições de risco e não podem ser ocupadas. (Assessoria de imprensa)
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Veículo: 101 FM - Xanxerê
Data: 23/5/2016

Centro Operacional do Meio Ambiente realiza palestra na região da AMAI

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina
(MPSC) realizam nesta sexta-feira (20) palestra com o objetivo de tratar sobre os temas Área Urbana
Consolidada, Diagnóstico Socioambiental e Regularização Fundiária.
Durante a palestra o Coordenador do Centro Operacional do Meio Ambiente do MPSC (CME/MPSC), Dr.
Paulo Antonio Locatelli, explanou aos participantes sobre a importância do Diagnóstico Socioambiental
como pressuposto das normas urbano-ambientais em área de preservação permanente associada à
conservação recursos hídricos, prevenção dos riscos de catástrofes e direito à moradia.
De acordo com Locatelli, a intenção é colaborar com os municípios no planejamento urbano. Ele explica que
este trabalho vem sendo desenvolvido em todo o Estado pelos promotores e que o CME/MPSC realiza as
palestras oferecendo orientações que servem como vértice para a elaboração do diagnóstico
socioambiental.
Locatelli afirma que sem o diagnóstico o município não consegue regularizar as áreas já ocupadas e crescer
de forma ordenada. Também que é preciso que a população se conscientize que existem áreas que
apresentam condições de risco e não podem ser ocupadas.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 23/5/2016

Centro Operacional do Meio Ambiente
realiza palestra na região da AMAI
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 23/05/2016 - 08h34
Fonte Menor Fonte Maior Imprimir Indicar Comunicar erro na notícia

A palestra teve objetivo de tratar sobre os temas
Área Urbana Consolidada, Diagnóstico Socioambiental e Regularização Fundiária. (Fotos: Ascom. Amai).

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com o Ministério Público de Santa Catarina
(MPSC) realizam nesta sexta-feira (20) palestra com o objetivo de tratar sobre os temas Área Urbana
Consolidada, Diagnóstico Socioambiental e Regularização Fundiária.
Durante a palestra o Coordenador do Centro Operacional do Meio Ambiente do MPSC (CME/MPSC), Dr.
Paulo Antonio Locatelli, explanou aos participantes sobre a importância do Diagnóstico Socioambiental
como pressuposto das normas urbano-ambientais em área de preservação permanente associada à
conservação recursos hídricos, prevenção dos riscos de catástrofes e direito à moradia.
De acordo com Locatelli, a intenção é colaborar com os municípios no planejamento urbano. Ele explica
que este trabalho vem sendo desenvolvido em todo o Estado pelos promotores e que o CME/MPSC
realiza as palestras oferecendo orientações que servem como vértice para a elaboração do diagnóstico
socioambiental.
Locatelli afirma que sem o diagnóstico o município não consegue regularizar as áreas já ocupadas e
crescer de forma ordenada. Também que é preciso que a população se conscientize que existem áreas
que apresentam condições de risco e não podem ser ocupadas.

Fonte: Assessoria de Comunicação – AMAI
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Veículo: 101 FM - Xanxerê
Data: 24/5/2016

Presidente da AMAI assina ordem de serviço para ampliação e reforma da sede

O Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), Ivandre Bocalon, assinou nesta segundafeira (23) a ordem de serviço para início da obra de reforma e ampliação da sede. A execução será
realizada pela empresa Andrade Construções de Herval d’Oeste que tem prazo até dezembro para
conclusão da obra.
Ivandre declara que a obra tem por objetivo atender as normas de acessibilidade, além de melhorar as
instalações para o atendimento das ações desenvolvidas pela Entidade. Ele ressalta ainda que a assinatura
da ordem representa o esforço e coragem de todos os Prefeitos em entender e realizar o investimento
necessário.
O projeto de reforma e ampliação foi elaborada pela equipe técnica do setor de projetos da AMAI, sendo
que a área existente do prédio passará de 344,10m2 para 527,55m2 e o investimento total será de R$
453.032,93.
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 24/5/2016
Geral

PRESIDENTE DA AMAI ASSINA ORDEM DE
SERVIÇO PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA
DA SEDE
A execução será realizada pela empresa Andrade Construções de Herval d’Oeste
POSTADO EM : 24/05/2016
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O Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), Ivandre Bocalon, assinou nesta
segunda-feira (23) a ordem de serviço para início da obra de reforma e ampliação da sede. A execução
será realizada pela empresa Andrade Construções de Herval d’Oeste que tem prazo até dezembro para
conclusão da obra.
Ivandre declara que a obra tem por objetivo atender as normas de acessibilidade, além de melhorar as
instalações para o atendimento das ações desenvolvidas pela Entidade. Ele ressalta ainda que a assinatura
da ordem representa o esforço e coragem de todos os Prefeitos em entender e realizar o investimento
necessário.
O projeto de reforma e ampliação foi elaborada pela equipe técnica do setor de projetos da AMAI, sendo
que a área existente do prédio passará de 344,10m2 para 527,55m2 e o investimento total será de R$
453.032,93.

Fonte
Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 24/5/2016

Presidente da Amai assina ordem de serviço para
ampliação e reforma da sede
24 de maio de 2016 - 08:28 / Comunidade | 0 Comentários

Sede da Amai
passará por reformas (Foto: Bruno Fiorini/Lance Notícias)

O Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), Ivandre Bocalon, assinou nesta
segunda-feira (23) a ordem de serviço para início da obra de reforma e ampliação da sede. A
execução será realizada pela empresa Andrade Construções de Herval d’Oeste que tem prazo até
dezembro para conclusão da obra.
Ivandre declara que a obra tem por objetivo atender as normas de acessibilidade, além de melhorar as
instalações para o atendimento das ações desenvolvidas pela Entidade. Ele ressalta ainda que a
assinatura da ordem representa o esforço e coragem de todos os Prefeitos em entender e realizar o
investimento necessário.
O projeto de reforma e ampliação foi elaborada pela equipe técnica do setor de projetos da AMAI,
sendo que a área existente do prédio passará de 344,10m2 para 527,55m2 e o investimento total será
de R$ 453.032,93.
Como a nova sede deve ficar:

Por: Patricia Silva
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 27/5/2016

Bocalon preside última assembleia da Amai na
próxima segunda-feira (30)
27 de maio de 2016 - 08:55 / Comunidade Política | 0 Comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realiza na próxima segunda-feira (30), às 14h, na
sede em Xanxerê, a última Assembleia sob coordenação do Prefeito de Passos Maia, Ivandre Bocalon,
que estará deixando o cargo em virtude do período eleitoral. Ele comenta que foi uma honra presidir a
Amai, mesmo que por um período curto.
Na Assembleia já será definida e empossada a Diretoria Executiva que conduzirá os trabalhos da
Entidade no restante do ano, além da prestação de contas e relatório das atividades desenvolvidas até
o mês de abril.
Participa também do encontro o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS), João Girardi, que apresentará proposta de atualização das
metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a ARIS, AMAI
e municípios Associados.

Por: Patricia Silva
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 29/5/2016
POLÍTICA
29/05/2016 11h54 | Atualizado em 30/05/2016 08h48
Por Jhonatan Coppini

Presidente da Amai vai presidir última sessão antes de
renunciar ao cargo
Ivandre Bocalon deixará presidência da entidade pela necessidade de
desincompatibilização

Ivandre Bocalon assumiu presidência da Amai em dezembro de 2015 (Foto: Arquivo/Oeste Mais)

Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) desde o dia 14 de dezembro de 2015, o
prefeito de Passos Maia, Ivandre Bocalon (Evandro), vai deixar o cargo em razão do prazo para a
desincompatibilização exigido legalmente para uma eventual candidatura nas eleições municipais deste
ano.
A Amai vai realizar nesta segunda-feira, dia 30, às 14 horas, na sede da entidade em Xanxerê, a última
assembleia sob o comando de Evandro, que deixará o cargo logo em seguida. “Foi uma grande honra
presidir a Associação dos Municípios do Alto Irani. Isso sem dúvida vai somar no currículo e
experiência na área pública”, resumiu.
Na assembleia já será definida e empossada a nova diretoria da Amai, responsável pela condução dos
trabalhos no restante do ano. Haverá ainda a prestação de contas e a apresentação do relatório das
atividades desenvolvidas até o mês de abril.
A reunião terá a participação do prefeito de Concórdia e presidente da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (Aris), João Girardi, que apresentará a proposta de atualização das metas
dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), por meio de parceria entre a Aris, Amai e
municípios associados.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 29/5/2016
POLÍTICA - 29 Mai 2016 08:54

Bocalon preside última Assembleia da
Amai
Por: Direto da Redação
Visualizações: 329
0 comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realiza nesta segunda-feira (30), às 14
horas, na sede em Xanxerê, a última Assembleia sob coordenação do Prefeito de Passos
Maia, Ivandre Bocalon, que estará deixando o cargo em virtude do período eleitoral. Ele
comenta que foi um honra presidir a AMAI, mesmo que por um período curto.
Na Assembleia já será definida e empossada a Diretoria Executiva que conduzirá os trabalhos
da Entidade no restante do ano, além da prestação de contas e relatório das atividades
desenvolvidas até o mês de abril.
Participa também do encontro o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS), João Girardi, que apresentará proposta de atualização
das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre
a ARIS, Amai e municípios Associados. (Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 30/5/2016
POLÍTICA
30/05/2016 18h41 | Atualizado em 30/05/2016 18h54
Por Oeste Mais

Com renúncia de Ivandre, prefeito de Abelardo Luz é o
novo presidente da Amai
Ivandre Bocalon renunciou à presidência da entidade em assembleia na tarde desta
segunda-feira
Ivandre Bocalon transmitiu cargo a Dilmar Fantinelli na
tarde desta segunda-feira (Foto: Divulgação)

O prefeito de Abelardo Luz, Dilmar
Fantinelli, assumiu nesta segunda-feira, dia
30, a presidência da Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai) após uma
eleição extraordinária realizada na última
assembleia conduzida pelo prefeito de Passos
Maia, Ivandre Bocalon, que renunciou ao
cargo.
Ivandre assumiu o comando da entidadeem
dezembro do ano passado. Ele renunciou em
virtude da desincompatibilização exigida pela
legislação eleitoral, que determina o afastamento para poder concorrer nas eleições municipais deste
ano.
O ex-presidente disse ter sido uma honra conduzir os trabalhos da Amai, mesmo que por um período
curto. Ele também comemorou ter assinado a ordem de serviço para a reforma e ampliação da sede da
entidade. “Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e que até dezembro ela seja
finalizada para que, com todos os prefeitos, possamos participar da inauguração”.
Novo presidente
Dilmar Fantinelli já assumiu o cargo citando a responsabilidade em concluir a obra, mas também não
escondeu a preocupação em atender às demandas dos municípios. Ele também agradeceu a confiança
dos prefeitos em conduzi-lo à presidência da Amai pela segunda vez. “Em 2012, assim como o prefeito
Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na Amai e me licenciei. Hoje volto mais experiente e espero
contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas prefeitos no que estiver ao meu
alcance”, garantiu.
Assuntos da pauta
Além da eleição do novo presidente, a assembleia serviu para a apresentação de uma prestação de contas
do período de janeiro a abril, com um breve relato das atividades. O prefeito de Concórdia e presidente
da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS), João Girardi, também participou da
reunião junto com o coordenador de Normatização, Ciro Rocha. Eles apresentaram aos prefeitos uma
proposta de atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB,) por meio de
parceria entre a Aris, Amai e municípios.
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Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 30/5/2016

Presidente da Amai vai presidir última sessão
antes de renunciar ao cargo
Ivandre Bocalon deixará presidência da entidade pela necessidade de
desincompatibilização
POSTADO EM : 30/05/2016
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Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) desde o dia 14 de dezembro de 2015, o
prefeito de Passos Maia, Ivandre Bocalon (Evandro), vai deixar o cargo em razão do prazo para a
desincompatibilização exigido legalmente para uma eventual candidatura nas eleições municipais deste
ano.
A Amai vai realizar nesta segunda-feira, dia 30, às 14 horas, na sede da entidade em Xanxerê, a última
assembleia sob o comando de Evandro, que deixará o cargo logo em seguida. “Foi uma grande honra
presidir a Associação dos Municípios do Alto Irani. Isso sem dúvida vai somar no currículo e
experiência na área pública”, resumiu.
Na assembleia já será definida e empossada a nova diretoria da Amai, responsável pela condução dos
trabalhos no restante do ano. Haverá ainda a prestação de contas e a apresentação do relatório das
atividades desenvolvidas até o mês de abril.
A reunião terá a participação do prefeito de Concórdia e presidente da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (Aris), João Girardi, que apresentará a proposta de atualização das metas
dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), por meio de parceria entre a Aris, Amai e
municípios associados.
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 30/5/2016

PREFEITO DE PASSOS MAIA DEIXA PRESIDÊNCIA DA AMAI NESTA TARDE
30/05/2016 – SEGUNDA-FEIRA

Compartilhe

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), realiza nesta tarde, a última assembleia sob a coordenação do prefeito
de Passos Maia, Ivandre Bocalon, que deixa o cargo em virtude do período eleitoral. Nesta manhã, o repórter Paulo
Cesar conversou com ele durante o programa Atualidades, o qual disse ter sido uma honra presidir a Associação, mesmo
que por um curto período.
Bocalon ainda falou sobre as atividades desenvolvidas no município e destacou a importância de ter responsabilidade
com a gestão pública, já que a preocupação de muitos prefeitos neste ano é o fechamento das contas. “Gestão pública é
aprender a fazer mais com menos. A falta de responsabilidade na gestão pública a nível estadual e federal é o que tem
causado essa crise financeira que estamos vivendo. O momento é difícil, mas também não podemos fugir da
responsabilidade”, explica.
Na Assembleia de hoje também já será definida e empossada a Diretoria Executiva que conduzirá os trabalhos da
Entidade no restante do ano, além da prestação de contas e relatório das atividades desenvolvidas até o mês de abril.
Quem assume a presidência a partir de amanhã, é o prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli.
Participa também do encontro, o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (ARIS), João Girardi, que apresentará proposta de atualização das metas dos Planos Municipais de
Saneamento Básico (PMSB), por meio de parceria entre a ARIS, AMAI e municípios Associados.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 30/5/2016
COMUNIDADE - 30 Mai 2016 20:32

Prefeito de Abelardo Luz assume a
presidência da Amai
Por: Aline Tonello
Visualizações: 184
0 comentários
O novo prefeito assumiu o cargo nesta
segunda-feira (30) (Fotos: Assessoria de
Imprensa)

O prefeito de Abelardo Luz,
Dilmar Fantinelli, assumiu nesta
segunda-feira (30) a presidência
da Associação dos Município do
Alto Irani (Amai), durante a última
assembleia conduzida pelo
prefeito de Passos Maia, Ivandre
Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em
virtude da desincompatibilização
exigida pela legislação aos
chefes do executivo que tem a
possibilidade de participarem do
pleito eleitoral. Ele salienta que
conduzir os trabalhos da Amai,
mesmo que por um período curto, foi uma satisfação. Destaca ainda a honra em ter sido o
presidente que assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação da sede da Amai.
- Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e que até dezembro ela
seja finalizada, para que com todos os prefeitos possamos participar da inauguração - disse.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação
em atender as demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos prefeitos em,
pela segunda vez, oferecer-lhe a oportunidade de presidir a Amai.
- Em 2012, assim como o prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na Amai e me
licenciei. Hoje, volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e
auxiliar os colegas prefeitos, no que estiver
ao meu alcance - finaliza.
Assembleia
Durante a assembleia, além da posse da
nova presidência, realizou-se a prestação de
contas do período de janeiro a abril, bem
como um breve relato das atividades.
Também se fez presente o prefeito de
Concórdia e presidente da Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento
(Aris), João Girardi e o coordenador de
normatização, Ciro Rocha que apresentaram
ao prefeitos uma proposta de atualização
das metas dos Planos Municipais de
Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a Aris, Amai e municípios.
(Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Portal Faxinal – Faxinal dos Guedes
Data: 30/5/2016

REGIÃO
Por Redação do Portal Faxinal em 30/05/2016 - 20h49

Prefeito de Abelardo Luz assume a presidência da AMAI
AMAI

O novo prefeito assumiu o cargo nesta segunda-feira (30) (Fotos: Assessoria de Imprensa
O prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, assumiu nesta segunda-feira (30) a presidência da
Associação dos Município do Alto Irani (Amai), durante a última assembleia conduzida pelo prefeito de
Passos Maia, Ivandre Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação aos chefes do
executivo que tem a possibilidade de participarem do pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os
trabalhos da Amai, mesmo que por um período curto, foi uma satisfação. Destaca ainda a honra em ter
sido o presidente que assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação da sede da Amai.
- Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e que até dezembro ela seja
finalizada, para que com todos os prefeitos possamos participar da inauguração - disse.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação em atender
as demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos prefeitos em, pela segunda vez,
oferecer-lhe a oportunidade de presidir a Amai.
- Em 2012, assim como o prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na Amai e me licenciei.
Hoje, volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas
prefeitos, no que estiver ao meu alcance - finaliza.
Assembleia
Durante a assembleia, além da posse da nova presidência, realizou-se a prestação de contas do período de
janeiro a abril, bem como um breve relato das atividades. Também se fez presente o prefeito de
Concórdia e presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris), João Girardi e o
coordenador de normatização, Ciro Rocha que apresentaram ao prefeitos uma proposta de atualização das
metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a Aris, Amai e
municípios. (Assessoria de Imprensa)
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Veículo: 101 FM - Xanxerê
Data: 31/5/2016

Prefeito de Abelardo Luz assume a presidência da AMAI

O Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli assumiu nesta segunda-feira (30) a presidência da Associação
dos Município do Alto Irani, durante a última assembleia conduzida pelo Prefeito de Passos Maia, Ivandre
Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação aos chefes do
executivo que tem a possibilidade de participarem do pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os trabalhos
da AMAI, mesmo que por um período curto, foi uma satisfação.
Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação
da sede da AMAI. “Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e que até dezembro
ela seja finalizada, para que com todos os Prefeitos possamos participar da inauguração”.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação em atender as
demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos Prefeitos em pela segunda vez oferecer-lhe
a oportunidade de presidir a AMAI.
“Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na AMAI e me licenciei. Hoje,
volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas Prefeitos,
no que estiver ao meu alcance”, finaliza.

Assembleia
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência realizou-se a prestação de contas do período de
janeiro a abril, bem como, um breve relato das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (ARIS), João Girardi e o Coordenador de Normatização, Ciro Rocha que apresentaram ao
Prefeitos uma proposta de atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)
por meio de parceria entre a ARIS, AMAI e municípios.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 31/5/2016

Prefeito de Abelardo Luz assume a presidência da
Amai
31 de maio de 2016 - 07:32 / Comunidade Política | 0 Comentários

Novo prefeito assume presidência
da Amai (Foto: Divulgação)

O Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli assumiu nesta segunda-feira (30) a presidência da
Associação dos Município do Alto Irani, durante a última assembleia conduzida pelo Prefeito de
Passos Maia, Ivandre Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação aos chefes do
executivo que tem a possibilidade de participarem do pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os
trabalhos da AMAI, mesmo que por um período curto, foi uma satisfação.
Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de serviço para reforma e
ampliação da sede da AMAI. “Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e
que até dezembro ela seja finalizada, para que com todos os Prefeitos possamos participar da
inauguração”.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação em
atender as demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos Prefeitos em pela segunda
vez oferecer-lhe a oportunidade de presidir a AMAI.
“Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na AMAI e me licenciei.
Hoje, volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas
Prefeitos, no que estiver ao meu alcance”, finaliza.
Assembleia
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência realizou-se a prestação de contas do
período de janeiro a abril, bem como, um breve relato das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento (ARIS), João Girardi e o Coordenador de Normatização, Ciro Rocha que
apresentaram ao Prefeitos uma proposta de atualização das metas dos Planos Municipais de
Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a ARIS, AMAI e municípios.
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 31/5/2016

PREFEITO DE ABELARDO LUZ ASSUME A PRESIDÊNCIA DA AMAI
Compartilhe
31/05/2016 – TERÇA-FEIRA
O Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, assumiu nesta segunda-feira (30), a presidência da Associação dos
Município do Alto Irani (AMAI), durante a última assembleia conduzida pelo Prefeito de Passos Maia, Ivandre Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação aos chefes do executivo que tem
a possibilidade de participarem do pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os trabalhos da AMAI, mesmo que por um
período curto, foi uma satisfação. Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de serviço para
reforma e ampliação da sede da associação. “Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e que
até dezembro ela seja finalizada, para que com todos os Prefeitos, possamos participar da inauguração”, comenta.
Fantinelli, na posse, citou a responsabilidade em concluir a obra, mas também a preocupação em atender as demandas
dos municípios. Também agradeceu a confiança dos Prefeitos em pela segunda vez oferecer-lhe a oportunidade de
presidir a AMAI. “Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na AMAI e me licenciei.
Hoje, volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas Prefeitos no que
estiver ao meu alcance”, finaliza.

ASSEMBLEIA
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência, realizou-se a prestação de contas do período de janeiro a
abril, bem como um breve relato das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
(ARIS), João Girardi, e o Coordenador de Normatização, Ciro Rocha, que apresentaram ao Prefeitos uma proposta de
atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), por meio de parceria entre a ARIS, AMAI e
municípios.

Fonte (texto e fotos): Ascom AMAI / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti
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Veículo: Liberdade FM – Abelardo Luz
Data: 31/5/2016

Prefeito de Abelardo Luz assume a Presidência da AMAI
31/05/2016
O Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli assumiu nesta segunda-feira (30) a presidência da Associação
dos Município do Alto Irani, durante a última assembleia conduzida pelo Prefeito de Passos Maia, Ivandre
Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação aos chefes do
executivo que tem a possibilidade de participarem do pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os trabalhos
da AMAI, mesmo que por um período curto, foi uma satisfação.
Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação
da sede da AMAI. “Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e que até dezembro
ela seja finalizada, para que com todos os Prefeitos possamos participar da inauguração”.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação em atender as
demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos Prefeitos em pela segunda vez oferecer-lhe
a oportunidade de presidir a AMAI.
“Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na AMAI e me licenciei. Hoje,
volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas Prefeitos,
no que estiver ao meu alcance”, finaliza.
Assembleia...
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência realizou-se a prestação de contas do período de
janeiro a abril, bem como, um breve relato das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (ARIS), João Girardi e o Coordenador de Normatização, Ciro Rocha que apresentaram ao
Prefeitos uma proposta de atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por
meio de parceria entre a ARIS, AMAI e municípios.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Guia Tem Abelardo Luz – Abelardo Luz
Data: 31/5/2016

Prefeito de Abelardo Luz assume
presidência da AMAI
Dilmar Antonio Fantinelli deve ficar no cargo até dezembro deste ano.
31/05/2016 às 07h47
Atualizada em 31/05/2016 - 10h54

O Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar
Fantinelli assumiu nesta segunda-feira
(30) a presidência da Associação dos
Município do Alto Irani, durante a
última assembleia conduzida pelo
Prefeito de Passos Maia, Ivandre
Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude
da desincompatibilização exigida pela
legislação aos chefes do executivo que
tem a possibilidade de participarem do
pleito eleitoral. Ele salienta que
conduzir os trabalhos da AMAI, mesmo
que por um período curto, foi uma
satisfação.
Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de serviço para reforma
e ampliação da sede da AMAI. “Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da
obra e que até dezembro ela seja finalizada, para que com todos os Prefeitos possamos
participar da inauguração”.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação
em atender as demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos Prefeitos em
pela segunda vez oferecer-lhe a oportunidade de presidir a AMAI.
“Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na AMAI e me
licenciei. Hoje, volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios
e auxiliar os colegas Prefeitos, no que estiver ao meu alcance”, finaliza.
Assembleia
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência realizou-se a prestação de contas
do período de janeiro a abril, bem como, um breve relato das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS), João Girardi e o Coordenador de Normatização, Ciro
Rocha que apresentaram ao Prefeitos uma proposta de atualização das metas dos Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a ARIS, AMAI e
municípios.
Fonte: Ascom AMAI
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Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 31/5/2016

Prefeito de Abelardo Luz assume a presidência da
Amai
POSTADO EM : 31/05/2016

Visualizações

38

O prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, assumiu nesta segunda-feira (30) a presidência da
Associação dos Município do Alto Irani (Amai), durante a última assembleia conduzida pelo prefeito de
Passos Maia, Ivandre Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação aos chefes do
executivo que tem a possibilidade de participarem do pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os
trabalhos da Amai, mesmo que por um período curto, foi uma satisfação. Destaca ainda a honra em ter
sido o presidente que assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação da sede da Amai.
- Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e que até dezembro ela seja
finalizada, para que com todos os prefeitos possamos participar da inauguração - disse.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação em atender
as demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos prefeitos em, pela segunda vez,
oferecer-lhe a oportunidade de presidir a Amai.
- Em 2012, assim como o prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na Amai e me licenciei.
Hoje, volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas
prefeitos, no que estiver ao meu alcance - finaliza.
Assembleia
Durante a assembleia, além da posse da nova presidência, realizou-se a prestação de contas do período
de janeiro a abril, bem como um breve relato das atividades. Também se fez presente o prefeito de
Concórdia e presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris), João Girardi e o
coordenador de normatização, Ciro Rocha que apresentaram ao prefeitos uma proposta de atualização
das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a Aris,
Amai e municípios. (Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 31/5/2016

Prefeito de Abelardo Luz assume a
presidência da AMAI
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 31/05/2016 - 11h16
Fonte Menor Fonte Maior Imprimir Indicar Comunicar erro na notícia

Fantinelli na posse citou a responsabilidade em
concluir a obra, mas, também a preocupação em atender as demandas dos municípios. (Fotos: Ascom. AMAI).

O Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli assumiu nesta segunda-feira (30) a presidência da
Associação dos Município do Alto Irani, durante a última assembleia conduzida pelo Prefeito de Passos
Maia, Ivandre Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação aos chefes do
executivo que tem a possibilidade de participarem do pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os
trabalhos da AMAI, mesmo que por um período curto, foi uma satisfação.
Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de serviço para reforma e
ampliação da sede da AMAI. “Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução da obra e que
até dezembro ela seja finalizada, para que com todos os Prefeitos possamos participar da
inauguração”.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação em
atender as demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos Prefeitos em pela segunda
vez oferecer-lhe a oportunidade de presidir a AMAI.
“Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na AMAI e me licenciei.
Hoje, volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas
Prefeitos, no que estiver ao meu alcance”, finaliza.
Assembleia
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência realizou-se a prestação de contas do período
de janeiro a abril, bem como, um breve relato das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento (ARIS), João Girardi e o Coordenador de Normatização, Ciro Rocha que apresentaram
ao Prefeitos uma proposta de atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico
(PMSB) por meio de parceria entre a ARIS, AMAI e municípios.
Fonte: Assessoria de Comunicação – AMAI
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Veículo: Rainha das Quedas – Abelardo Luz
Data: 31/5/2016
31/05/2016

Prefeito de Abelardo Luz assume a presidência da AMAI
Por: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

Foto/Divulgação: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

O Prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli assumiu na segunda-feira (30) a
presidência da Associação dos Município do Alto Irani, durante a última
assembleia conduzida pelo Prefeito de Passos Maia, IvandreBocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela
legislação aos chefes do executivo que tem a possibilidade de participarem do
pleito eleitoral. Ele salienta que conduzir os trabalhos da AMAI, mesmo que por
um período curto, foi uma satisfação.
Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de serviço
para reforma e ampliação da sede da AMAI. “Desejo que a nova presidência tenha
sucesso na execução da obra e que até dezembro ela seja finalizada, para que
com todos os Prefeitos possamos participar da inauguração”.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação em atender as demandas
dos municípios. Também agradeceu a confiança dos Prefeitos em pela segunda vez oferecer-lhe a oportunidade de
presidir a AMAI.
“Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na AMAI e me licenciei. Hoje, volto mais
experiente e espero contribuir para o crescimento dos municípios e auxiliar os colegas Prefeitos, no que estiver ao meu
alcance”, finaliza.
Assembleia...
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência realizou-se a prestação de contas do período de janeiro a
abril, bem como, um breve relato das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento
(ARIS), João Girardi e o Coordenador de Normatização, Ciro Rocha que apresentaram ao Prefeitos uma proposta de
atualização das metas dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a ARIS, AMAI
e municípios.
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Veículo: Rádio Cidade – Faxinal dos Guedes
Data: 31/5/2016

Prefeito de Abelardo Luz
assume a presidência da
Amai
O Prefeito de Abelardo Luz,
Dilmar Fantinelli assumiu nesta
segunda-feira (30) a presidência da
Associação dos Município do Alto
Irani, durante a última assembleia
conduzida pelo Prefeito de Passos
Maia, Ivandre Bocalon.
Ivandre renunciou ao cargo em virtude da desincompatibilização exigida pela legislação aos
chefes do executivo que tem a possibilidade de participarem do pleito eleitoral. Ele salienta
que conduzir os trabalhos da AMAI, mesmo que por um período curto, foi uma satisfação.
Destaca ainda a honra em ter sido o Presidente que assinou a ordem de serviço para reforma
e ampliação da sede da AMAI. “Desejo que a nova presidência tenha sucesso na execução
da obra e que até dezembro ela seja finalizada, para que com todos os Prefeitos possamos
participar da inauguração”.
Fantinelli na posse citou a responsabilidade em concluir a obra, mas, também a preocupação
em atender as demandas dos municípios. Também agradeceu a confiança dos Prefeitos em
pela segunda vez oferecer-lhe a oportunidade de presidir a AMAI.
“Em 2012, assim como o Prefeito Ivandre, fiquei durante o primeiro semestre na AMAI e
me licenciei. Hoje, volto mais experiente e espero contribuir para o crescimento dos
municípios e auxiliar os colegas Prefeitos, no que estiver ao meu alcance”, finaliza.
Assembleia
Durante a Assembleia, além da posse da nova presidência realizou-se a prestação de contas
do período de janeiro a abril, bem como, um breve relato das atividades.
Também se fez presente o Prefeito de Concórdia e Presidente da Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS), João Girardi e o Coordenador de Normatização,
Ciro Rocha que apresentaram ao Prefeitos uma proposta de atualização das metas dos
Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) por meio de parceria entre a ARIS,
AMAI e municípios.
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 31/5/2016
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 31/5/2016
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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 31/5/2016
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