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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 5/7/2016
POLÍTICA
05/07/2016 16h36 | Atualizado em 05/07/2016 17h39
Por Oeste Mais

Assembleia de prefeitos da Amai está marcada
para a tarde desta quarta-feira
Reunião com prefeitos dos 14 municípios da região será na sede da
entidade em Xanxerê

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai realizar na tarde desta
quarta-feira, dia 6, mais uma assembleia de prefeitos. A reunião está marcada
para as 14 horas, na sede da Amai em Xanxerê.
Além dos prefeitos, o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento
Regional (ADR) de Xanxerê, Edegar Giordani, vai participar e apresentar as
mudanças que estão ocorrendo no funcionamento das ADRs.
Durante a assembleia ainda será definida uma prioridade regional para ser
pleiteada junto ao governo do estado de Santa Catarina. Também serão
apreciadas as resoluções 007 e 008 da Amai, além de repassadas orientações
sobre a desincompatibilização de servidores públicos das esferas administrativas
que pretendem participar como candidatos nas próximas eleições.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 5/7/2016
COMUNIDADE, POLÍTICA - 05 Jul 2016 16:24

Amai promove Assembleia de
Prefeitos
Por: Redação
Visualizações: 83
0 comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani realiza nesta quarta-feira (6) Assembleia
de Prefeitos, na sede em Xanxerê, às 14 horas. Além dos Prefeitos também
participa o Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR)
de Xanxerê, Edegar Giordani que apresentará as mudanças que estão ocorrendo
no funcionamento das ADRs.
Durante a assembleia será definida uma prioridade regional para ser pleiteada
junto ao Governo do Estado de Santa Catarina, ainda serão apreciadas as
resoluções 007 e 008 da AMAI e repassadas orientações sobre a
desincompatibilização de servidores públicos das esferas administrativas que
pretendem participar como candidatos nas próximas eleições. (Assessoria de
Imprensa)
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 5/7/2016

REGIÃO
AMAI promove Assembleia de
Prefeito nesta quarta-feira
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 05/07/2016 - 16h48
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lém dos Prefeitos também participa o
Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Xanxerê, Edegar Giordani.
(Imagem: Divulgação).

A Associação dos Municípios do Alto Irani realiza nesta quarta-feira (6) Assembleia de
Prefeitos, na sede em Xanxerê, às 14h. Além dos Prefeitos também participa o Secretário
Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Xanxerê, Edegar Giordani
que apresentará as mudanças que estão ocorrendo no funcionamento das ADRs.
Durante a assembleia será definida uma prioridade regional para ser pleiteada junto ao
Governo do Estado de Santa Catarina, ainda serão apreciadas as resoluções 007 e 008 da
AMAI e repassadas orientações sobre a desincompatibilização de servidores públicos das
esferas administrativas que pretendem participar como candidatos nas próximas eleições.
Fonte: Assessoria de Comunicação - Amai

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

127

Veículo: Lance Notícias – Xanxerê
Data: 6/7/2016

Lance Noticias

Amai promove Assembleia de Prefeito nesta
quarta-feira
6 de julho de 2016 - 07:14 / Evento Política | 0 Comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani realiza nesta quarta-feira (6) Assembleia de
Prefeitos, na sede em Xanxerê, às 14h. Além dos Prefeitos também participa o Secretário
Executivo da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Xanxerê, Edegar Giordani
que apresentará as mudanças que estão ocorrendo no funcionamento das ADRs.
Durante a assembleia será definida uma prioridade regional para ser pleiteada junto ao
Governo do Estado de Santa Catarina, ainda serão apreciadas as resoluções 007 e 008 da
AMAI e repassadas orientações sobre a desincompatibilização de servidores públicos das
esferas administrativas que pretendem participar como candidatos nas próximas eleições.
(Assessoria de imprensa)
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 6/7/2016
POLÍTICA
06/07/2016 18h25 | Atualizado em 06/07/2016 18h29
Por Oeste Mais

Assembleia de prefeitos da Amai define
prioridades regionais
Encontro de lideranças foi realizado na tarde desta quarta-feira na sede
da entidade em Xanxerê

Secretário da ADR participou de assembleia na Amai (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou
nesta quarta-feira, dia 6, a assembleia de prefeitos na
sede da entidade em Xanxerê. A reunião teve a
participação do secretário executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional (ADR) de Xanxerê, Edegar
Giordani, que apresentou as mudanças sobre o funcionamento das ADRs.
O secretário explicou que uma das primeiras medidas foi a reorganização das
gerências e a alteração do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR), que se
reunirá a cada quatro meses, com os projetos apresentados a partir de agora
devendo ter foco de abrangência regional.
Durante a assembleia, os prefeitos definiram como prioridades regionais junto ao
governo do estado de Santa Catarina a garantia de recursos para equipar a nova
ala do Hospital Regional São Paulo (HRSP) e a revitalização da SC-480, trecho de
Xanxerê a Bom Jesus, além da SC-155, entre Bom Jesus e Xanxerê.
Os prefeitos ainda debateram sobre as resoluções 007 e 008 da Amai, que tratam
respectivamente da contratação de pessoal e manual de compras com o objetivo
de padronizar os processos na entidade.
Também foi aprovado um apoio à moção da Fecam, solicitando ao estado
informações acerca do parecer prévio do TCE/SC, referente às contas do governo,
exercício 2015, no que tange aos repasses efetuados pelas Centrais Elétricas de
Santa Catarina (Celesc) ao Fundo Social.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 6/7/2016
COMUNIDADE - 06 Jul 2016 17:14

Assembleia de prefeitos da Amai
define prioridades para a região
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 178
0 comentários

A Associação dos Municípios do Alto
Irani (Amai) realizou nesta quarta-feira
(6) assembleia de prefeitos, na sede
em Xanxerê, com a participação do
secretário executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional (ADR) de
Xanxerê, Edegar Giordani que
apresentou as mudanças que estão ocorrendo no funcionamento das ADRs.
Giordani explicou que uma das primeiras medidas foi a reorganização das
gerências e a alteração do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) que se
reunirá a cada quatro meses e que os projetos apresentados a partir de agora
deverão ter foco de abrangência regional.
Durante a assembleia, os prefeitos definiram como prioridades regionais junto ao
governo de Santa Catarina a garantia de recursos para equipar a nova ala do
Hospital Regional São Paulo (HRSP) e a revitalização da SC-480 (trecho Xanxerê
– Bom Jesus) e SC-155 (Bom Jesus – Xanxerê).
Os prefeitos deliberaram as resoluções 007 e 008 da AMAI que tratam
respectivamente da contratação de pessoal e manual de compras com o objetivo
de padronizar esses processos na associação.
Também aprovou-se apoio a moção da Fecam solicitando ao Estado informações
acerca do parecer prévio do TCE/SC referente às contas do governo, exercício
2015, no que tange aos repasses efetuados pelas Centrais Elétricas de Santa
Catarina (Celesc) ao Fundo Social. (Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Folha Regional – Xanxerê
Data: 6/7/2016
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Veículo: Data X – Xaxim
Data: 6/7/2016
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Veículo: Lance Notícias – Xanxerê
Data: 7/7/2016

Assembleia da Amai define prioridades
regionais
7 de julho de 2016 - 08:52 / Comunidade Política | 0 Comentários

Reunião da Amai (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani realizou nesta quarta-feira (6) Assembleia de
Prefeitos, na sede em Xanxerê com a participação do Secretário Executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional (ADR) de Xanxerê, Edegar Giordani que apresentou as
mudanças que estão ocorrendo no funcionamento das ADRs.
O Secretário explicou que uma das primeiras medidas foi a reorganização das gerências e
a alteração do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) que se reunirá a cada
quatro meses e que os projetos apresentados a partir de agora deverão ter foco de
abrangência regional.
Durante a assembleia os Prefeitos definiram como prioridades regionais junto ao Governo
do Estado de Santa Catarina a garantia de recursos para equipar a nova ala do Hospital
Regional São Paulo (HRSP) e a revitalização da SC 480 (trecho Xanxerê – Bom Jesus) e
SC 155 (Bom Jesus – Xanxerê).
Os Prefeitos deliberaram as resoluções 007 e 008 da AMAI que tratam respectivamente da
contratação de pessoal e manual de compras com o objetivo de padronizar esses
processos na Associação.
Também aprovou-se apoio a moção da Fecam solicitando ao Estado informações acerca
do parecer prévio do TCE/SC referente às contas do Governo, exercício 2015, no que
tange aos repasses efetuados pelas Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) ao
Fundo Social.
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 7/7/2016
ASSEMBLEIA DE PREFEITOS DA AMAI DEFINE PRIORIDADES PARA A
REGIÃO;
Compartilhe
07-07-2016-QUINTA-FEIRAA Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou nesta quarta-feira (6) assembleia de prefeitos,
na sede em Xanxerê, com a participação do secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional
(ADR) de Xanxerê, Edegar Giordani que apresentou as mudanças que estão ocorrendo no funcionamento
das ADRs.
Giordani explicou que uma das primeiras medidas foi a reorganização das gerências e a alteração do
Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR) que se reunirá a cada quatro meses e que os projetos
apresentados a partir de agora deverão ter foco de abrangência regional.
Durante a assembleia, os prefeitos definiram como prioridades regionais junto ao governo de Santa
Catarina a garantia de recursos para equipar a nova ala do Hospital Regional São Paulo (HRSP) e a
revitalização da SC-480 (trecho Xanxerê – Bom Jesus) e SC-155 (Bom Jesus – Xanxerê).
Os prefeitos deliberaram as resoluções 007 e 008 da AMAI que tratam respectivamente da contratação de
pessoal e manual de compras com o objetivo de padronizar esses processos na associação.
Também aprovou-se apoio a moção da Fecam solicitando ao Estado informações acerca do parecer prévio
do TCE/SC referente às contas do governo, exercício 2015, no que tange aos repasses efetuados pelas
Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) ao Fundo Social.
(Assessoria de Imprensa)
FONTE: tudosobrexanxere.com.br clubesd.com.br RUDI ANTUNES
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 7/7/2016
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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 7/7/2016
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Veículo: Lê Notícias - Xaxim
Data: 7/7/2016
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