Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

107

Veículo: Portal Fecam - Florianópolis
Data: 1/6/2016

Notícias
Prefeito de Abelardo Luz assume a presidência da AMAI
01/06/2016 - 16:00:00

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: Fernanda Bertotto - Ascom AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 1/6/2016

01/06/2016 13h20 | Atualizado em 01/06/2016 13h21
Por Oeste Mais
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Encontro técnico entre Amai e Caixa está marcado
para esta quinta-feira
Representantes dos municípios que integram a entidade poderão esclarecer
dúvidas sobre os programas e repasses

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) e a Caixa Econômica Federal realizarão
um encontro técnico com representantes dos municípios nesta quinta-feira, dia 2. A reunião
está prevista para iniciar às 8h30, no auditório da Amai em Xanxerê. O encontro será
conduzido por profissionais e gestores da Caixa, especializados em repasse do governo.
O evento pretende difundir conhecimentos sobe os programas de repasses do Orçamento
Geral da União (OGU) operados pela Caixa, visando melhorar os trâmites dos processos e
dar maior celeridade às obras nos município, além de discutir os marcos legais para
operacionalização de repasses e financiamentos no período pré-eleitoral deste ano. O
encontro ainda busca ampliar o relacionamento da Caixa com os municípios, além de
oportunizar o debate e discussão de temas de interesses das prefeituras.
A gerente de filial da área de governos da Caixa no Oeste de Santa Catarina, Neile Cabral,
diz que há uma necessidade de atualização permanente dos gestores municipais sobre os
programas federais e a legislação. “Sempre há mudanças nos programas e na legislação e
novas oportunidades que se apresentam aos municípios, que têm demandas crescentes de
obras e ações em suas localidades”, aponta. "Neste ano há ainda o aspecto legal que deve
ser observado em função do período eleitoral, que inicia em julho e vai até outubro. Tudo
isto será abordado no treinamento", adianta Neile.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 1/6/2016

ECONOMIA - 01 Jun 2016 10:06

Caixa promove encontro técnico
com gestores da região Amai
Por: Direto da Redação
Visualizações: 116
0 comentários

A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (2) em Xanxerê, encontro
técnico com representantes de todos as prefeituras da região da Associação de
Municípios do Alto Irani (AMAI). Participam, prefeitos, vice-prefeitos, secretários de
administração, contadores, gerentes municipais de convênios e contratos. O
encontro visa difundir conhecimentos sobe os programas de repasses do
Orçamento Geral da União (OGU), operados pela CAIXA, visando melhorar os
trâmites dos processos e dar maior celeridade às obras nos municípios e também
discutir os marcos legais para operacionalização de repasses e financiamentos no
período pré-eleitoral deste ano. A atividade visa também ampliar o relacionamento
da CAIXA com os municípios, além de oportunizar o debate e discussão de temas
de interesses das prefeituras.
O evento, que inicia às 8h30 no auditório da AMAI, será conduzido por
profissionais e gestores da CAIXA, especializados em repasse do Governo. A ação
ocorre em parceria com a entidade.
A gerente de filial da área de Governos da CAIXA no oeste de Santa Catarina,
Neile Cabral, diz que há uma necessidade de atualização permanente dos
gestores municipais sobre os programas federais e sobre a legislação.
- Sempre há mudanças nos programas e na legislação e novas oportunidades que
se apresentam aos municípios, que tem demanda crescente de obras e ações em
suas localidades. Neste ano há ainda o aspecto legal que deve ser observado em
função do período eleitoral que inicia em julho e vai até outubro. Tudo isto será
abordado no treinamento - aponta Neile, por meio da assessoria de imprensa.
Participam os municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos
Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte
Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê, Xaxim.
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Veículo: Lance Notícias – Xanxerê
Data: 1/6/2016

Amai e Caixa realizam encontro técnico nesta
quinta-feira (2)
1 de junho de 2016 - 14:10 / Comunidade | 0 Comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Caixa Econômica Federal realizam,
nesta quinta-feira (02) encontro técnico com representantes dos municípios. O evento,
inicia às 8h30 no auditório da AMAI, será conduzido por profissionais e gestores da
CAIXA, especializados em repasse do Governo.
O encontro visa difundir conhecimentos sobre os programas de repasses do Orçamento
Geral da União (OGU), operados pela CAIXA, visando melhorar os trâmites dos
processos e dar maior celeridade às obras nos municípios e também discutir os marcos
legais para operacionalização de repasses e financiamentos no período pré-eleitoral deste
ano. A atividade visa também ampliar o relacionamento da CAIXA com os municípios,
além de oportunizar o debate e discussão de temas de interesses das prefeituras.
A gerente da filial da área de Governos da CAIXA no oeste de Santa Catarina, Neile
Cabral, diz que há uma necessidade de atualização permanente dos gestores municipais
sobre os programas federais e sobre a legislação. “Sempre há mudanças nos programas e
na legislação e novas oportunidades que se apresentam aos municípios, que tem
demanda crescente de obras e ações em suas localidades”, aponta Neile. “Neste ano há
ainda o aspecto legal que deve ser observado em função do período eleitoral que inicia em
julho e vai até outubro. Tudo isto será abordado no treinamento”, salienta.
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Veículo: Click Xaxim – Xanxerê
Data: 1/6/2016

AMAI e Caixa realizam encontro
técnico nesta quinta-feira (2)
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 01/06/2016 - 15h44

0
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A atividade visa também ampliar o
relacionamento da CAIXA com os municípios, além de oportunizar o debate e discussão de temas de
interesses das prefeituras. (Imagem: Divulgação).

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Caixa Econômica Federal realizam,
nesta quinta-feira (02) encontro técnico com representantes dos municípios.O evento,
inicia às 8h30 no auditório da AMAI, será conduzido por profissionais e gestores da CAIXA,
especializados em repasse do Governo.
O encontro visa difundir conhecimentos sobe os programas de repasses do Orçamento
Geral da União (OGU), operados pela CAIXA, visando melhorar os trâmites dos processos e
dar maior celeridade às obras nos municípios e também discutir os marcos legais para
operacionalização de repasses e financiamentos no período pré-eleitoral deste ano. A
atividade visa também ampliar o relacionamento da CAIXA com os municípios, além de
oportunizar o debate e discussão de temas de interesses das prefeituras.
A gerente de filial da área de Governos da CAIXA no oeste de Santa Catarina, Neile
Cabral, diz que há uma necessidade de atualização permanente dos gestores municipais
sobre os programas federais e sobre a legislação. “Sempre há mudanças nos programas e
na legislação e novas oportunidades que se apresentam aos municípios, que tem
demanda crescente de obras e ações em suas localidades”, aponta Neile. "Neste ano há
ainda o aspecto legal que deve ser observado em função do período eleitoral que inicia
em julho e vai até outrubro. Tudo isto será abordado no treinamento", salienta.
Fonte: Assessoria de Comunicação - AMAI
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 2/6/2016

AMAI E CAIXA REALIZAM ENCONTRO TÉCNICO HOJE
Compartilhe
02/06/2016 – QUINTA-FEIRA
Nesta manhã, a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) e a Caixa Econômica Federal, realizam um
encontro técnico com representantes dos municípios. O evento é conduzido por profissionais e gestores da
Caixa, especializados em repasse do Governo. Durante o programa Atualidades, o repórter Rudimar
Antunes conversou com o presidente da Amai e prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, que destacou a
importância do momento.
Fantinelli destaca que o objetivo do encontro é difundir conhecimentos sobre os programas de repasses
do Orçamento Geral da União, operados pela Caixa, que visam melhorar os trâmites dos processos e dar
mais agilidade às obras nos municípios. Além disso, também serão discutidos os marcos legais para
operacionalização dos repasses e financiamentos no período pré-eleitoral deste ano.
Estarão presentes neste encontro, equipe técnica, engenheiros, contadores e servidores que trabalham no
dia a dia com os convênios e recursos do Governo Federal dos municípios associados. Fantinelli destaca
que o momento será de tirar dúvidas e fortalecer relações, principalmente neste ano, com o período pré
eleitoral. “Sempre há mudanças acontecendo na legislação e na forma de conduzir os projetos, mas neste
ano, ainda temos a questão das eleições municipais, com início do período eleitoral em julho e que segue
até outubro, por isso os prefeitos e sua equipe devem estar atentos ao que pode ou não ser executado
neste período”, explica.
Ainda, Fantinelli destacou que depois que a Caixa Econômica Federal assumiu todos os projetos do
Governo Federal, houve mais comprometimento e seriedade, desde as conversas e negociações até a
fiscalização das obras. “Nosso compromisso é manter essa relação com a equipe da Caixa até o final do
nosso mandato e também após esse período, a partir da relação com os outros municípios”, destaca.
Fonte: www.clubesd.com.br / Foto: divulgação / Keli Camiloti
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 2/6/2016
ELEIÇÕES 2016, COMUNIDADE - 02 Jun 2016 10:21

CEF repassa informação às
prefeituras referente a prazos em
ano eleitoral
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 388
0 comentários

Encontro entre Caixa e
prefeituras aconteceu nesta manhã de quinta-feira (2), na sede da Amai (Foto: Carol Debiasi/Tudo Sobre
Xanxerê)

Em ano eleitoral as prefeituras precisam estar atentas aos prazos para não
perderem os recursos do governo Federal para futuras obras. E, para repassar
informações sobre as datas, a Associação do Alto Irani (Amai) convidou
representantes da Caixa Econômica Federal para ter uma conversa com os
técnicos das prefeituras. Esse encontro visa difundir conhecimentos sobre os
programas de repasses do Orçamento Geral da União (OGU).
Conforme o presidente da Amai, prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, é de
suma importância os técnicos e responsáveis das prefeituras estarem atentos aos
prazos para que os recursos do governo Federal sejam repassados em tempo
hábil.
- É um ano diferente e a gente tem toda preocupação, em especial de iniciarmos
as obras antes do período eleitoral, então tem toda equipe técnica dos municípios
presentes e é importante essa reunião da Caixa Econômica Federal para prevenir.
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Todos os municípios estão ansiosos em fazer as obras com recursos do governo
Federal e infelizmente chega nesse período eleitoral e amarra os governos
municipais para fazer as obras. Cada vez tem novidade, tem muitas dúvidas, então
essa reunião é muito importante – comenta o presidente da Amai.
O gerente da Caixa Econômica Federal, Carlos Alberto Bonin salienta que é
preciso ter um alinhamento com a equipe técnica das prefeituras, porque é um ano
eleitoral e situações precisam ser agilizadas para que esse prazo seja cumprido.
- O objetivo desse encontro é exatamente termos esse alinhamento e
entendimento para esse período diferente que estamos vivendo. É importante que
a gente possa tocar nossas ações e projetos de forma que todo trabalho que as
prefeituras tiveram para tentar trazer recurso para os municípios não sejam em vão
– comenta Bonin.
A gerente de filial da área de Governos da Caixa no Oeste catarinense, Neile
Cabral, reforça que o prazo para liberar recursos é até o dia 1º de julho.
- A partir do dia 1º de julho a área da Caixa Econômica Federal não pode mais
autorizar início de obras para qualquer um dos contratos. Os contratos que já tem
essa obra iniciada vão dar continuidade normal, vamos fazer vistorias,
pagamentos, todo processo normal. Essa restrição se estende até o dia 2 de
outubro, depois volta ao normal – explica.

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

115

Veículo: Lance Notícias – Xanxerê
Data: 2/6/2016

Encontro técnico discute data de convênios
com a Caixa Econômica Federal em ano
eleitoral
2 de junho de 2016 - 12:01 / Comunidade Evento | 0 Comentários

A partir
do dia primeiro de julho a caixa não pode mais autorizar o início de obras para mais nenhuma prefeitura. (Foto:
Alessandra Bagattini/Lance Notícias).

Ocorreu nesta manhã o encontro técnico com representantes dos municípios que fazem
parte da AMAI, onde o principal objetivo era esclarecer e alinhar as diretrizes dos
ministérios pelo qual a Caixa possui convênios e são realizados juntos as prefeituras.
“Chega o período eleitoral e amarra os governos municipais em relação as obras, e isso
acaba gerando muitas dúvidas, essa reunião é importante nesse sentindo, para tirar as
divergências e alguns não entendimentos na lei.” Comenta Dilmar Fantinelli presidente da
Amai.
O encontro contou com a presença da gerente da filial da área de Governos da Caixa no
Oeste de Santa Catarina, Neile Cabral, e com o gerente da Caixa Econômica Federal,
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Carlos Alberto Bonin, além é claro de alguns prefeitos, administrados, contadores e o
GMC, que é responsável pela regularização e organização dos projetos.
“O objetivo hoje é trazer um alinhamento com toda a equipe técnica das prefeituras,
prefeitos e autoridades que estão presentes, mas deixar alinhado, pois estamos entrando
em um período eleitoral e tem muitas coisas que precisam ser agilizadas até um certo
período e tem coisa que não podem ser feitas a partir de um determinado momento. Então
o foco é estreitar essa situação e obvio a Caixa quer buscar essa parceria, buscar ter
proximidade com os municípios e fazer a nossa parte que é atuar com os serviços do
Governo Federal.” Salienta Carlos Alberto Bonin.
Neide finaliza comentando que é necessário um cuidado importante com as datas: “A partir
do dia primeiro de julho a caixa não pode mais autorizar o início de obras para mais
nenhuma prefeitura, mas os contratos que tem a obra iniciadas continuam normal, essa
data se estende até dia dois de outubro, que seria o período de eleição, depois volta ao
normal.”

Por: Alessandra Bagattini
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Veículo: Folha Regional – Xanxerê
Data: 2/6/2016

117

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

Veículo: O Diário – Xanxerê
Data: 2/6/2016
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Veículo: Folha Regional – Xanxerê
Data: 3/6/2016
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Veículo: Folha Regional – Xanxerê
Data: 3/6/2016
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Veículo: O Falcão – Abelardo Luz
Data: 3/6/2016
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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 4/6/2016

122

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

Veículo: Folha Regional – Xanxerê
Data: 6/6/2016

Veículo: Folha Regional – Xanxerê
Data: 7/6/2016
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