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Veículo: Guia Tem Abelardo Luz – Abelardo Luz
Data: 3/10/2016

NOTÍCIAS
AMAI: municípios registram
menor diferença de votos entre
prefeitos eleitos
03/10/2016 às 19h16
Atualizada em 05/10/2016 - 19h57

Após uma campanha
eleitoral que durou 45 dias,
a região da Associação dos
Municípios do Alto Irani
(Amai) conheceu os
gestores que atuarão na
gestão 2017/2020. Alguns
municípios chamaram a
atenção pela pequena
diferença de votos no
resultado final, como
Lajeado Grande (4 votos),
Passos Maia (7 votos), São
Domingos (18 votos) e Xanxerê (24 votos).
Na região da Amai cresce a representatividade feminina no Executivo, com a
eleição de duas prefeitas e duas vice-prefeitas. Também reassumem cargos no
Executivo quatro ex-prefeitos e três vice-prefeitos de gestões anteriores.
Outro fato analisado é que em nenhum município da Amai houve candidatura
única e em seis municípios a composição da majoritária era de representantes do
mesmo partido, ou seja, chapa pura. Na distribuição partidária de eleitos na
região, o PSD ficou com 35,7%, o PMDB com 28,6%, o PP e o PT com 14,3% cada e
o PSB com 7,1% dos prefeitos.
Dos 14 prefeitos que assumirão no próximo ano, a maior parte tem entre 40 e 49
anos, representando 35,7% dos eleitos. O segundo grupo etário mais numeroso
tem entre 60 e 70 anos (28,6%). Em terceiro lugar aparecem aqueles entre 50 e
59 anos (21,4%) e em quarto a faixa de 30 a 39 anos (14,3%). O prefeito eleito
mais novo tem 30 anos e o mais velho 70 anos.
No item escolaridade, 35,7% tem ensino superior; 28,6% tem ensino médio, 21,4%
tem ensino fundamental completo, 7,1% tem ensino superior incompleto e 7,1%
tem ensino fundamental incompleto.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 18/1/2016
POLÍTICA
03/10/2016 18h34 | Atualizado em 03/10/2016 18h38
Por Oeste Mais

Municípios da Amai chamam atenção pela pequena
diferença de votos entre prefeitos eleitos
Lajeado Grande e Passos Maia foram os municípios que tiveram a menor
diferença

Após uma campanha eleitoral que durou 45 dias, a região da Associação dos Municípios do
Alto Irani (Amai) conheceu os gestores que atuarão na gestão 2017/2020. Alguns
municípios chamaram a atenção pela pequena diferença de votos no resultado final, como
Lajeado Grande (4 votos), Passos Maia (7 votos), São Domingos (18 votos) e Xanxerê (24
votos).
Na região da Amai cresce a representatividade feminina no Executivo, com a eleição de
duas prefeitas e duas vice-prefeitas. Também reassumem cargos no Executivo quatro exprefeitos e três vice-prefeitos de gestões anteriores.
Outro fato analisado é que em nenhum município da Amai houve candidatura única e em
seis municípios a composição da majoritária era de representantes do mesmo partido, ou
seja, chapa pura. Na distribuição partidária de eleitos na região, o PSD ficou com 35,7%, o
PMDB com 28,6%, o PP e o PT com 14,3% cada e o PSB com 7,1% dos prefeitos.
Dos 14 prefeitos que assumirão no próximo ano, a maior parte tem entre 40 e 49 anos,
representando 35,7% dos eleitos. O segundo grupo etário mais numeroso tem entre 60 e 70
anos (28,6%). Em terceiro lugar aparecem aqueles entre 50 e 59 anos (21,4%) e em quarto a
faixa de 30 a 39 anos (14,3%). O prefeito eleito mais novo tem 30 anos e o mais velho 70
anos.
No item escolaridade, 35,7% tem ensino superior; 28,6% tem ensino médio, 21,4% tem
ensino fundamental completo, 7,1% tem ensino superior incompleto e 7,1% tem ensino
fundamental incompleto.
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 4/10/2016
AMAI ANALISA RESULTADO DAS ELEIÇÕES NA REGIÃO
04/10/2016 – TERÇA-FEIRA

Compartilhe

Após uma campanha eleitoral que durou 45 dias, a região da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) conheceu os gestores que atuarão no período 2017-2020. Alguns municípios chamaram a atenção
pela pequena diferença de votos no resultado final como: Lajeado Grande (4 votos), Passos Maia (7
votos), São Domingos (18) votos e Xanxerê (24 votos).
Na região da AMAI cresce a representatividade feminina no executivo municipal com a eleição de duas
prefeitas e duas vice-prefeitas. Também, reassumem cargos no executivo municipal quatro ex-prefeitos e
três vice-prefeitos de gestões anteriores.
Outro fato analisado é que em nenhum município da AMAI houve candidatura única e em seis municípios
a composição da majoritária era de representantes do mesmo partido, ou seja, chapa pura. Na
distribuição partidária de eleitos na região o PSD ficou com 35,7%; o PMDB com 28,6%; o PPe o PTcom
14,3%cada; e o PSB com 7,1% dos prefeitos.
Dos 14 prefeitos que assumirão a maior parte tem entre 40 e 49 anos representando 35,7% dos eleitos. O
segundo grupo etário mais numeroso tem entre 60 e 70 anos (28,6%). Em terceiro lugar, aparece aquele
situado entre 50 e 59 anos (21,4%) e em quarto a faixa de 30 a 39 anos (14,3%). O prefeito eleito mais
novo tem 30 anos e o mais velho 70 anos.
No item escolaridade 35,7% tem Ensino Superior; 28,6% tem Ensino Médio; 21,4% tem Ensino
Fundamental Completo; 7,1% Ensino Superior Incompleto e 7,1% tem Ensino Fundamental Incompleto.

Fonte: Ascom Amai / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

179

Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 4/10/2016
ELEIÇÕES 2016, ELEIÇÕES, POLÍTICA - 04 Out 2016 08:03

AMAI analisa resultado das eleições
na região
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 146
0 comentários
(Foto: PM)

Após uma campanha eleitoral que durou 45 dias, ontem a região da Associação
dos Municípios do Alto Irani (AMAI) conheceu os gestores que atuarão no período
2017-2020. Alguns municípios chamaram a atenção pela pequena diferença de
votos no resultado final como: Lajeado Grande (4 votos), Passos Maia (7 votos),
São Domingos (18) votos e Xanxerê (24 votos).
Na região da AMAI cresce a representatividade feminina no executivo municipal
com a eleição de duas prefeitas e duas vice-prefeitas. Também, reassumem
cargos no executivo municipal quatro ex-prefeitos e três vice-prefeitos de gestões
anteriores.
Outro fato analisado é que em nenhum município da AMAI houve candidatura
única e em seis municípios a composição da majoritária era de representantes do
mesmo partido, ou seja, chapa pura. Na distribuição partidária de eleitos na região
o PSD ficou com 35,7%; o PMDB com 28,6%; o PP e o PT com 14,3% cada; e o
PSB com 7,1% dos prefeitos.
Dos 14 prefeitos que assumirão a maior parte tem entre 40 e 49 anos
representando 35,7% dos eleitos. O segundo grupo etário mais numeroso tem
entre 60 e 70 anos (28,6%). Em terceiro lugar, aparece aquele situado entre 50 e
59 anos (21,4%) e em quarto a faixa de 30 a 39 anos (14,3%). O prefeito eleito
mais novo tem 30 anos e o mais velho 70 anos.
No item escolaridade 35,7% tem Ensino Superior; 28,6% tem Ensino Médio; 21,4%
tem Ensino Fundamental Completo; 7,1% Ensino Superior Incompleto e 7,1% tem
Ensino Fundamental Incompleto. (Ascom AMAI)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 4/10/2016

Amai analisa resultado das eleições na região
4 de outubro de 2016 - 07:39 / Eleições 2016 Política | 0 Comentários

Após uma campanha eleitoral que durou 45 dias, ontem a região da Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai) conheceu os gestores que atuarão no período 2017-2020.
Alguns municípios chamaram a atenção pela pequena diferença de votos no resultado final
como: Lajeado Grande (4 votos), Passos Maia (7 votos), São Domingos (18) votos e
Xanxerê (24 votos).
Na região da Amai cresce a representatividade feminina no executivo municipal com a
eleição de duas prefeitas e duas vice-prefeitas. Também, reassumem cargos no executivo
municipal quatro ex-prefeitos e três vice-prefeitos de gestões anteriores.
Outro fato analisado é que em nenhum município da Amai houve candidatura única e em
seis municípios a composição da majoritária era de representantes do mesmo partido, ou
seja, chapa pura. Na distribuição partidária de eleitos na região o PSD ficou com 35,7%; o
PMDB com 28,6%; o PP e o PT com 14,3% cada; e o PSB com 7,1% dos prefeitos.
Dos 14 prefeitos que assumirão a maior parte tem entre 40 e 49 anos representando
35,7% dos eleitos. O segundo grupo etário mais numeroso tem entre 60 e 70 anos
(28,6%). Em terceiro lugar, aparece aquele situado entre 50 e 59 anos (21,4%) e em
quarto a faixa de 30 a 39 anos (14,3%). O prefeito eleito mais novo tem 30 anos e o mais
velho 70 anos.
No item escolaridade 35,7% tem Ensino Superior; 28,6% tem Ensino Médio; 21,4% tem
Ensino Fundamental Completo; 7,1% Ensino Superior Incompleto e 7,1% tem Ensino
Fundamental Incompleto.
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 4/10/2016

181

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 5/10/2016

Veículo: O Diário - Xanxerê
Data: 5/10/2016
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 7/10/2016
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Veículo: O Falcão – Abelardo Luz
Data: 7/10/2016
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 10/10/2016
COMUNIDADE - 10 Out 2016 08:29

Amai e ARIS participam de audiência
com o MP da Comarca de Xanxerê
Por: Direto da Redação
Visualizações: 68
0 comentários

A audiência tratou a
implementação do Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) do município de Bom Jesus (Foto:
Assessoria de Imprensa)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) e a Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (Aris) juntamente com o município de Bom Jesus
participaram na semana que passou de uma audiência na 2ª Promotoria de Justiça
da Comarca de Xanxerê. A audiência tratou a implementação do Planos
Municipais de Saneamento Básico (PMSB) do município de Bom Jesus.
Representando a Amai esteve presente a secretária Executiva, Ingrid Piovesan, da
ARIS o diretor geral, Adir Faccio e o engenheiro sanitarista, Willian Dill Arenhardt,
do município de Bom Jesus o prefeito Vilmar Sabino da Silva e os servidores
Otavio Dall Igna, Vanderlei dos Santos, Paulo Menegotto e Cristiano Ineia.
Durante a audiência a Amai e a Aris explanaram sobre o projeto de revisão e
atualização das metas do PMSB, que será realizada de forma gratuita em parceria
com os municípios em 2017. A revisão dos PMSB deveria ter acontecido ainda em
2015, porém, com a dificuldade econômica enfrentada pelos municípios com a
queda da arrecadação, não foi possível que os entes realizassem esta ação.
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PMSB
A partir da promulgação da Lei Nº 11.445/2007, cabe ao município, formular a
política de saneamento básico, elaborar o seu plano municipal de saneamento
básico, definir o ente responsável pela regulação e fiscalização, adotar parâmetros
de controle dos serviços executados pelo operador, fixar direitos e deveres dos
usuários, estabelecer mecanismos de controle social, promover a universalização
ao acesso dos serviços de saneamento básico, definir metas, entre outras ações.
As metas do PMSB podem ser classificadas em quatro categorias:
- Imediatas ou emergenciais – até 3 anos;
- Curto prazo – entre 4 a 9 anos;
- Médio prazo – entre 10 a 15 anos;
- Longo prazo – entre 16 a 20 anos.
O PMSB abrange os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, drenagem
e manejo de águas pluviais. (Assessoria de imprensa)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 10/10/2016

Audiência trata do plano municipal de
saneamento básico de Bom Jesus
10 de outubro de 2016 - 07:35 / Comunidade Obras região | 0 Comentários

Audiência trata do
plano municipal de saneamento básico de Bom Jesus (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Agência Reguladora Intermunicipal
de Saneamento (ARIS) juntamente com o município de Bom Jesus participaram na última
quinta-feira (6), de uma audiência na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê. A
audiência tratou a implementação do Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB)
do município de Bom Jesus.
Representando a AMAI esteve presente a Secretária Executiva, Ingrid Piovesan, da ARIS
o Diretor Geral, Adir Faccio e o Engenheiro Sanitarista, Willian Dill Arenhardt, do município
de Bom Jesus o Prefeito Vilmar Sabino da Silva e os servidores Otavio Dall Igna, Vanderlei
dos Santos, Paulo Menegotto e Cristiano Ineia.
Durante a audiência a AMAI e a ARIS explanaram sobre o projeto de revisão e atualização
das metas do PMSB, que será realizada de forma gratuita em parceria com os municípios
em 2017. A revisão dos PMSB deveria ter acontecido ainda em 2015, porém, com a
dificuldade econômica enfrentada pelos municípios com a queda da arrecadação, não foi
possível que os entes realizassem esta ação.

PMSB
A partir da promulgação da Lei Nº 11.445/2007, cabe ao município, formular a política de
saneamento básico, elaborar o seu plano municipal de saneamento básico, definir o ente
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responsável pela regulação e fiscalização, adotar parâmetros de controle dos serviços
executados pelo operador, fixar direitos e deveres dos usuários, estabelecer mecanismos
de controle social, promover a universalização ao acesso dos serviços de saneamento
básico, definir metas, entre outras ações.
As metas do PMSB podem ser classificadas em quatro categorias:
– Imediatas ou emergenciais – até 3 anos;
– Curto prazo – entre 4 a 9 anos;
– Médio prazo – entre 10 a 15 anos;
– Longo prazo – entre 16 a 20 anos.
O PMSB abrange os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, drenagem e manejo de
águas pluviais. (Assessoria de imprensa)
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 10/10/2016

REGIÃO
AMAI e ARIS participam de
audiência com o MP da Comarca
de Xanxerê
Por Andrey Evangelista
Em 10/10/2016 - 08h57
Fonte Menor Fonte Maior Imprimir Indicar Comunicar erro na notícia

Durante a audiência a AMAI e a ARIS
explanaram sobre o projeto de revisão e atualização das metas do PMSB, que será realizada de
forma gratuita em parceria com os municípios em 2017. (Foto: Divulgação/Ascom. AMAI)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (ARIS) juntamente com o município de Bom Jesus participaram na última
quinta-feira (6), de uma audiência na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xanxerê. A
audiência tratou a implementação do Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) do
município de Bom Jesus.

Representando a AMAI esteve presente a Secretária Executiva, Ingrid Piovesan, da ARIS o
Diretor Geral, Adir Faccio e o Engenheiro Sanitarista, Willian Dill Arenhardt, do município
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de Bom Jesus o Prefeito Vilmar Sabino da Silva e os servidores Otavio Dall Igna, Vanderlei
dos Santos, Paulo Menegotto e Cristiano Ineia.

Durante a audiência a AMAI e a ARIS explanaram sobre o projeto de revisão e atualização
das metas do PMSB, que será realizada de forma gratuita em parceria com os municípios
em 2017. A revisão dos PMSB deveria ter acontecido ainda em 2015, porém, com a
dificuldade econômica enfrentada pelos municípios com a queda da arrecadação, não foi
possível que os entes realizassem esta ação.

PMSB...

A partir da promulgação da Lei Nº 11.445/2007, cabe ao município, formular a política de
saneamento básico, elaborar o seu plano municipal de saneamento básico, definir o ente
responsável pela regulação e fiscalização, adotar parâmetros de controle dos serviços
executados pelo operador, fixar direitos e deveres dos usuários, estabelecer mecanismos
de controle social, promover a universalização ao acesso dos serviços de saneamento
básico, definir metas, entre outras ações.

As metas do PMSB podem ser classificadas em quatro categorias:

- Imediatas ou emergenciais – até 3 anos;
- Curto prazo – entre 4 a 9 anos;
- Médio prazo – entre 10 a 15 anos;
- Longo prazo – entre 16 a 20 anos.
O PMSB abrange os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, como também, drenagem e manejo de águas
pluviais.
Fonte: Assessoria de Comunicação - AMAI

