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Veículo: Rádio Clube - São Domingos
Data: 16/12/2016

AMAI INAUGURA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA
16/12/2016 – SEXTA-FEIRA

Compartilhe

Na próxima semana, a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), realiza a inauguração da obra de
reforma e ampliação da sede administrativa da entidade. O evento será realizado no dia 20 de dezembro,
às 9h30, e deve contar com a presença dos prefeitos associados e comunidade.
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) foi criada em 6 de outubro de 1978, é uma organização
independente e apartidária. Como as demais Associações, têm a finalidade de auxiliar o desenvolvimento
dos entes associados como esferas autônomas de Governo, fortalecendo a capacidade em formular
políticas públicas, prestar serviços e fomentar o desenvolvimento local.
O território da microrregião da AMAI abrange 14 municípios: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal
dos Guedes, Ipuaçu, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Ponte Serrada, Passos Maia, São Domingos,
Vargeão, Xanxerê e Xaxim.
A Entidade apresenta uma estrutura eficiente e moderna, composta por equipe técnica multidisciplinar
com numerosos especialistas, aptos a organizar e coordenar obras e serviços de interesses comuns dos
associados, melhorando assim a capacidade administrativa, econômica e social dos municípios.
O assessoramento técnico municipal é prestado nas áreas de administração e planejamento,
contabilidade, engenharia, topografia, movimento econômico, comunicação e tecnologia da informação.
Já são mais de 30 anos lutando para a promoção de iniciativas que elevem as condições de bem-estar
econômico e social da população, a partir da instrumentalização da administração e dos servidores
públicos municipais.
Fonte: Amai / Foto: divulgação / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 16/12/2016
GERAL
16/12/2016 12h58 | Atualizado em 16/12/2016 13h09
Por Oeste Mais

Obra de reforma e ampliação da sede da Amai será
inaugurada na próxima semana
Projeto transformou espaço de 344,10 para 527,55 metros quadrados

Prédio da Amai passa a ter 527,55 metros quadrados (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai inaugurar na próxima terça-feira, dia
20, a obra de reforma e ampliação da entidade. A cerimônia está marcada para as 9h30 da
manhã.
A responsável pela execução foi a empresa Andrade Construções, de Herval d’Oeste, desde
o primeiro semestre de 2016. O projeto foi elaborado pela equipe técnica do setor de
projetos da Amai.
A obra de reforma e ampliação da sede da entidade transformou o espaço de 344,10 metros
quadrados para 527,55 metros quadrados. O investimento total foi de aproximadamente R$
450 mil.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 16/12/2016

Amai inaugura nova sede na próxima semana
16 de dezembro de 2016 - 15:26 / Comunidade | 0 Comentários

Foto: Divulgação

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza ato de inauguração da obra de
reforma e ampliação da sede administrativa da Entidade, no dia 20 de dezembro de 2016,
às 9h30min.
A ordem de serviço foi assinada ainda no dia 23 de maio. 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.
A execução foi realizada pela empresa Andrade Construções de Herval d’Oeste que teve o
prazo até dezembro para conclusão da obra.
Por: Patricia Silva
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 17/12/2016
COMUNIDADE - 17 Dez 2016 08:55

Obra de reforma e ampliação da Amai será inaugurada na
próxima semana
Por: Direto da Redação
Visualizações: 182
0 comentários

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai inaugurar na próxima terçafeira, dia 20, a obra de reforma e ampliação da entidade. A cerimônia está
marcada para às 9h30min. A responsável pela execução foi a empresa Andrade
Construções, de Herval d’Oeste, desde o primeiro semestre de 2016. O projeto foi
elaborado pela equipe técnica do setor de projetos da Amai. A obra de reforma e
ampliação da sede da entidade transformou o espaço de 344,10 metros quadrados
para 527,55 metros quadrados. O investimento total foi de aproximadamente R$
450 mil.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 20/12/2016
GERAL
20/12/2016 18h36 | Atualizado em 20/12/2016 18h39

Reforma e ampliação de sede da Amai é inaugurada em
Xanxerê
Obra de R$ 480 mil passou de 344,10 metros quadrados para 527,55 metros
quadrados

Sede da Amai agora tem área de 527,55 metros quadrados (Fotos: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) inaugurou nesta terça-feira, dia 20, a
obra de reforma e ampliação da sede administrativa. Iniciada em 2 de junho deste ano, a
obra transformou o espaço de 344,10 metros quadrados para 527,55 metros quadrados, com
um investimento de mais de R$ 480 mil.
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O prefeito de Abelardo Luz e presidente da Amai, Dilmar Fantinelli, disse que foram seis
meses de muita dedicação da equipe da entidade para que tudo estivesse em funcionamento
no dia da inauguração. Ele também destacou o trabalho que a Amai vem fazendo ao longo
dos anos e como é imprescindível para o desenvolvimento e progresso dos municípios.
“A Amai oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem atendidos e de forma
igualitária, não tenho palavras para expressar a gratidão e a felicidade enquanto prefeito e
presidente em entregar a sede ampliada e reformada, também pela oportunidade em
participar da associação”, salientou.
O prefeito de São Domingos e 2º vice-presidente da Amai, Alcimar de Oliveira (Kiko),
enfatizou a satisfação pela inauguração e a importância da obra para o andamento dos
trabalhos. “Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da Amai era um sonho
que hoje vemos concretizado, é com certeza um presente para os colaboradores da Amai,
prefeitos que assumirão o próximo mandato e para todos os municípios que compõem a
região. Temos a certeza de que com este novo espaço a Associação pode crescer ainda mais,
dando continuidade ao trabalho sério e competente que já é desenvolvido na Amai”,
comentou Kiko.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos colaboradores da
entidade e apresentado um vídeo sobre a história da Amai. Participaram do evento os
prefeitos dos municípios que integram a associação, prefeitos eleitos para a gestão
2017/2020, ex-presidentes, representantes da Fecam, do governo de Santa Catarina,
vereadores, entre outras autoridades.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 20/12/2016
COMUNIDADE, NEGÓCIOS, OBRAS, POLÍTICA - 20 Dez 2016 11:00

Ampliação e reforma da sede da Amai são inauguradas em
Xanxerê
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 679
0 comentários

Inauguração da nova sede da
Amai ocorreu nesta manhã de terça-feira (20) (Foto: Cassiani Lunardeli)

A Associação dos Municípios do Alto Irani inaugurou nesta manhã de terça-feira
(20) a ampliação e reforma da sede situada no centro de Xanxerê. Foi reformada
um total de 168 m², o que representa 49% da área atual, e ampliada 183m². O
investimento foi de R$ 489 mil com execução no período de seis meses. Na
solenidade de inauguração estiveram presentes prefeitos da região da Amai,
prefeitos eleitos para o próximo mandato e demais autoridades.
A ampliação e reforma da sede foi pensada ainda em 2015 quando Alcimar de
Oliveira, Prefeito de São Domingos, era presidente da Associação. A sede
necessitava de ampliação, para melhor conforto da equipe multidisciplinar, bem
como atender a legislação com acessibilidade para pessoas com deficiência.
- A sede precisava de uma modernização e ampliação para garantir a
acessibilidade para as pessoas, enfim foi isso que nos motivou para elaborar o
projeto, conversar com todos os prefeitos no sentido de garantir recursos para a
concretização dessa obra e não tenho dúvida nenhuma que ficou uma bela sede –
conta prefeito Alcimar.
Conforme o atual presidente da Amai, Dilmar Fantinelli, Prefeito de Abelardo Luz, o
espaço mais amplo dará suporte maior aos prefeitos e aos governos da região.
- A reforma e ampliação vão oferecer e permitir que a Amai tenha um auditório,
acessibilidade, elevador, espaço importante para que se faça um memorial da
Amai. É uma obra muito importante para os nossos prefeitos, em especial aos
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nossos funcionários. A Amai dá todo o suporte aos nossos governos e nesse
momento estamos entregando algo que com certeza vai atender a todos – frisa.
Prefeito de Xanxerê, Ademir Gasparini salienta que a ampliação e reforma
possibilitará maior assessoria da equipe aos municípios associados.

(Foto: Carol Debiasi/Tudo Sobre
Xanxerê)

- Sem dúvida não é só Xanxerê que ganha com a construção da sede da Amai,
mas todos os municípios que compõe a região. Aqui na Amai tem uma equipe que
presta uma assessoria aos 14 municípios de muita qualidade e eles precisavam de
um espaço adequado, de um local que comportasse todas as demandas. Está de
parabéns a diretoria da Amai, aos prefeitos que tiveram a ideia e construíram o
projeto e que hoje está sendo uma grande realidade – comenta Miri.
Em outubro desde ano a Amai completou 29 anos desde a criação de sua sede, no
município de Xanxerê após o prefeito da época ceder um terreno para a instalação
da Associação. A Amai surgiu em 1978 vindo de uma necessidade de defender os
interesses dos municípios da região, trazendo mais desenvolvimento em todos os
segmentos.

(Foto: Carol Debiasi/Tudo Sobre Xanxerê)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 20/12/2016

Para atender as normas de acessibilidade, nova
sede da Amai é inaugurada em Xanxerê
20 de dezembro de 2016 - 10:59 / Comunidade Xanxerê | 0 Comentários

(Foto:
Patrícia Silva/Lance Notícias)

Na manhã desta terça-feira (20) ocorreu a inauguração da ampliação e reforma da Sede
da Associação dos Municípios do Altor Irani (Amai), em Xanxerê. Fundada ainda em 27 de
novembro de 1987, a reforma teve por objetivo atender as normas de acessibilidade.
O projeto foi elaborado pela equipe técnica da Amai e a obra executada pela empresa
Andrade Construções e Herval d’Oeste. A área total da sede da Amai é de 344,10m² e a
área ampliada foi de 183,45m². O investimento total foi de R$489 mil.
Na área ampliada há uma recepção, cozinha, um banheiro adaptado, no térreo. No
primeiro andar tem duas salas de trabalho e um banheiro adaptado. Já no segundo andar
tem uma sala de lanches, 5 banheiros e o auditório que passará a atender de 55 para 70
lugares.
“É muito importante a acessibilidade, principalmente para as pessoas que necessitam,
então essa ampliação foi quase que especifica para eles, mas também ampliamos para
dar suporte aos nossos colegas aqui da Amai. Sem a Amai os prefeitos não têm um lugar
para tomar decisões em conjunto, um espaço também para os servidores públicos passar
por cursos e aperfeiçoamentos”, explica o presidente da Amai, Dilmar Fantinelli.
A obra foi deliberada ainda no dia 23 de novembro de 2015, ordem de serviço foi assinada
em 23 de maio de 2016, o início das obras se deu em dois de junho e 2016 e a conclusão
em 16 de dezembro de 2016.

Por: Patricia Silva
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Veículo: Portal Fecam - Florianópolis
Data: 20/12/2016

Inaugurada a obra de reforma e ampliação da AMAI
AMAI
20 de dezembro de 201617:21

BAIXAR IMAGEM

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) inaugurou nesta terça-feira (20), a
obra de reforma e ampliação da Sede Administrativa da Entidade, iniciada em dois de
junho deste ano. Com a obra, a sede passa de 344,10m2 para 527,55m2, com um
investimento de mais de 480 mil reais.
Os diretores da Federação Catarinense de Municípios - FECAM, Celso Vedana e Rodrigo
Guesser, participaram do evento, além dos Prefeitos da AMAI, Prefeitos eleitos para
gestão 2017-2020, Ex-Presidentes, representantes do Governo de Santa Catarina,
Vereadores, entre outras autoridades.
O Prefeito de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko)
enfatizou a satisfação pela inauguração da obra e a sua importância para o andamento dos
trabalhos da AMAI.
“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era um sonho que hoje
vemos concretizado, é com certeza um presente para os colaboradores da AMAI,
Prefeitos que assumirão o próximo mandato e para todos os municípios que compõem a
região. Temos a certeza de que com este novo espaço a Associação pode crescer ainda
mais, dando continuidade ao trabalho sério e competente que já é desenvolvido na
AMAI”, comenta Kiko.
Em seu discurso o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar Fantinelli,
explicou que foram seis meses de muita dedicação de toda a equipe da AMAI para que
tudo estivesse em funcionamento no dia da inauguração. Dilmar também destacou o
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trabalho que a AMAI vem sendo realizado em todos estes anos e como isso tem sido
imprescindível para o desenvolvimento e progresso dos municípios.
“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem atendidos e de forma
igualitária, não tenho palavras para expressar a gratidão e a felicidade enquanto Prefeito
e Presidente em entregar a sede ampliada e reformada, também pela oportunidade em
participar da Associação”, salientou o Presidente.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos colaboradores da
Entidade e apresentado um vídeo sobre a história da Associação que já está disponível no
site e na fanpage da AMAI.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

Galeria de Fotos
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Veículo: Rádio Rainha das Quedas – Abelardo Luz
Data: 21/12/2016
21/12/2016

Inaugurada a obra de reforma e ampliação da AMAI
Por: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) inaugurou nesta terça-feira (20), a obra de reforma e
ampliação da Sede Administrativa da Entidade, iniciada em dois de junho deste ano. Com a obra, a sede
passa de 344,10m2 para 527,55m2, com um investimento de mais de 480 mil reais.
Participaram do evento os Prefeitos da AMAI, Prefeitos eleitos para gestão 2017-2020, Ex-Presidentes,
representantes da Fecam, do Governo de Santa Catarina, Vereadores, entre outras autoridades.
O Prefeito de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko) enfatizou a satisfação
pela inauguração da obra e a sua importância para o andamento dos trabalhos da AMAI.
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“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era um sonho que hoje vemos
concretizado, é com certeza um presente para os colaboradores da AMAI, Prefeitos que assumirão o
próximo mandato e para todos os municípios que compõem a região. Temos a certeza de que com este
novo espaço a Associação pode crescer ainda mais, dando continuidade ao trabalho sério e competente
que já é desenvolvido na AMAI”, comenta Kiko.
Em seu discurso o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar Fantinelli, explicou que foram
seis meses de muita dedicação de toda a equipe da AMAI para que tudo estivesse em funcionamento no
dia da inauguração.Dilmar também destacou o trabalho que a AMAI vem sendo realizado em todos estes
anos e como isso tem sido imprescindível para o desenvolvimento e progresso dos municípios.
“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem atendidos e de forma igualitária, não
tenho palavras para expressar a gratidão e a felicidade enquanto Prefeito e Presidente em entregar a sede
ampliada e reformada, também pela oportunidade em participar da Associação”, salientou o Presidente.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos colaboradores da Entidade e
apresentado um vídeo sobre a história da Associação que já está disponível no site e na fanpage da AMAI.
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Veículo: Liberdade FM – Abelardo Luz
Data: 21/12/2016

Inaugurada a obra de reforma e
ampliação da AMAI
Participaram do evento os Prefeitos da AMAI, Prefeitos eleitos, entre outros.
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) inaugurou nesta terça-feira (20), a obra
de reforma e ampliação da Sede Administrativa da Entidade, iniciada em dois de junho
deste ano. Com a obra, a sede passa de 344,10m2 para 527,55m2, com um investimento
de mais de 480 mil reais.
Participaram do evento os Prefeitos da AMAI, Prefeitos eleitos para gestão 2017-2020, ExPresidentes, representantes da Fecam, do Governo de Santa Catarina, Vereadores, entre
outras autoridades.
O Prefeito de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko)
enfatizou a satisfação pela inauguração da obra e a sua importância para o andamento
dos trabalhos da AMAI.
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“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era um sonho que hoje
vemos concretizado, é com certeza um presente para os colaboradores da AMAI, Prefeitos
que assumirão o próximo mandato e para todos os municípios que compõem a região.
Temos a certeza de que com este novo espaço a Associação pode crescer ainda mais,
dando continuidade ao trabalho sério e competente que já é desenvolvido na AMAI”,
comenta Kiko.
Em seu discurso o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar Fantinelli,
explicou que foram seis meses de muita dedicação de toda a equipe da AMAI para que
tudo estivesse em funcionamento no dia da inauguração. Dilmar também destacou o
trabalho que a AMAI vem sendo realizado em todos estes anos e como isso tem sido
imprescindível para o desenvolvimento e progresso dos municípios.
“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem atendidos e de forma
igualitária, não tenho palavras para expressar a gratidão e a felicidade enquanto Prefeito e
Presidente em entregar a sede ampliada e reformada, também pela oportunidade em
participar da Associação”, salientou o Presidente.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos colaboradores da
Entidade e apresentado um vídeo sobre a história da Associação que já está disponível no
site e na fanpage da AMAI.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Guia Tem Abelardo Luz – Abelardo Luz
Data: 21/12/2016

NOTÍCIAS
AMAI inaugura obra de ampliação
da sede administrativa
Reforma e ampliação da entidade iniciou em junho deste ano e recebeu R$
480 mil em investimentos.

21/12/2016 às 19h33
Atualizada em 22/12/2016 - 08h00

Ampliar
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) inaugurou nesta terça-feira (20),
a obra de reforma e ampliação da Sede Administrativa da Entidade, iniciada em
dois de junho deste ano. Com a obra, a sede passa de 344,10 metros quadrados
para 527,55 metros quadrados com um investimento de mais de 480 mil reais.
Participaram do evento os Prefeitos da AMAI, Prefeitos eleitos para gestão 20172020, Ex-Presidentes, representantes da Fecam, do Governo de Santa Catarina,
Vereadores, entre outras autoridades.
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O Prefeito de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira
(Kiko) enfatizou a satisfação pela inauguração da obra e a sua importância para o
andamento dos trabalhos da AMAI.
“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era um sonho
que hoje vemos concretizado, é com certeza um presente para os colaboradores
da AMAI, Prefeitos que assumirão o próximo mandato e para todos os municípios
que compõem a região. Temos a certeza de que com este novo espaço a
Associação pode crescer ainda mais, dando continuidade ao trabalho sério e
competente que já é desenvolvido na AMAI”, comenta Kiko.
Em seu discurso o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar
Fantinelli, explicou que foram seis meses de muita dedicação de toda a equipe da
AMAI para que tudo estivesse em funcionamento no dia da inauguração. Dilmar
também destacou o trabalho que a AMAI vem sendo realizado em todos estes anos
e como isso tem sido imprescindível para o desenvolvimento e progresso dos
municípios.
“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem atendidos e
de forma igualitária, não tenho palavras para expressar a gratidão e a felicidade
enquanto Prefeito e Presidente em entregar a sede ampliada e reformada,
também pela oportunidade em participar da Associação”, salientou o Presidente.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos colaboradores
da Entidade e apresentado um vídeo sobre a história da Associação que já está
disponível no site e na fanpage da AMAI.

Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: 100.7 FM - Passos Maia
Data: 21/12/2016
Geral

Inaugurada a obra de reforma e ampliação da
AMAI
POSTADO EM : 21/12/2016

Visualizações

132

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) inaugurou nesta terça-feira (20), a obra
de reforma e ampliação da Sede Administrativa da Entidade, iniciada em dois de junho
deste ano. Com a obra, a sede passa de 344,10m2 para 527,55m2, com um investimento de
mais de 480 mil reais.
Participaram do evento os Prefeitos da AMAI, Prefeitos eleitos para gestão 2017-2020, ExPresidentes, representantes da Fecam, do Governo de Santa Catarina, Vereadores, entre
outras autoridades.
O Prefeito de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko)
enfatizou a satisfação pela inauguração da obra e a sua importância para o andamento dos
trabalhos da AMAI.
“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era um sonho que hoje
vemos concretizado, é com certeza um presente para os colaboradores da AMAI, Prefeitos
que assumirão o próximo mandato e para todos os municípios que compõem a região.
Temos a certeza de que com este novo espaço a Associação pode crescer ainda mais, dando
continuidade ao trabalho sério e competente que já é desenvolvido na AMAI”, comenta
Kiko.
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Em seu discurso o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar Fantinelli,
explicou que foram seis meses de muita dedicação de toda a equipe da AMAI para que tudo
estivesse em funcionamento no dia da inauguração. Dilmar também destacou o trabalho que
a AMAI vem sendo realizado em todos estes anos e como isso tem sido imprescindível para
o desenvolvimento e progresso dos municípios.
“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem atendidos e de forma
igualitária, não tenho palavras para expressar a gratidão e a felicidade enquanto Prefeito e
Presidente em entregar a sede ampliada e reformada, também pela oportunidade em
participar da Associação”, salientou o Presidente.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos colaboradores da
Entidade e apresentado um vídeo sobre a história da Associação que já está disponível no
site e na fanpage da AMAI.

Fonte
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 21/12/2016

INAUGURADA A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA AMAI
Compartilhe
21/12/2016 – QUARTA-FEIRA
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) inaugurou nesta terça-feira (20), a obra de reforma e
ampliação da sede administrativa da entidade, iniciada em dois de junho deste ano. Com a obra, a sede
passa de 344,10m2 para 527,55m2, com um investimento de mais de 480 mil reais.
Participaram do evento os prefeitos da AMAI, prefeitos eleitos para gestão 2017-2020, Ex-Presidentes,
representantes da Fecam, do Governo de Santa Catarina, vereadores, entre outras autoridades.
O Prefeito de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko) enfatizou a
satisfação pela inauguração da obra e a sua importância para o andamento dos trabalhos da AMAI.
“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era um sonho que hoje vemos
concretizado, é com certeza um presente para os colaboradores da AMAI, prefeitos que assumirão o
próximo mandato e para todos os municípios que compõem a região. Temos a certeza de que com este
novo espaço a Associação pode crescer ainda mais, dando continuidade ao trabalho sério e competente
que já é desenvolvido na AMAI”, comenta Kiko.
Em seu discurso, o presidente da AMAI e prefeito de Abelardo Luz, Dilmar Fantinelli, explicou que foram
seis meses de muita dedicação de toda a equipe da AMAI para que tudo estivesse em funcionamento no
dia da inauguração. Dilmar também destacou o trabalho que a AMAI vem sendo realizado em todos estes
anos e como isso tem sido imprescindível para o desenvolvimento e progresso dos municípios.
“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem atendidos e de forma igualitária, não
tenho palavras para expressar a gratidão e a felicidade enquanto Prefeito e Presidente em entregar a sede
ampliada e reformada, também pela oportunidade em participar da Associação”, salientou o Presidente.
Durante a inauguração, também foi realizada uma homenagem aos colaboradores da entidade e
apresentado um vídeo sobre a história da associação, que já está disponível no site e na fanpage da
AMAI.
Fonte: Ascom Amai / Fotos: IT Vídeo Produtora / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 21/12/2016

GERAL
Inaugurada a obra de reforma e
ampliação da AMAI
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 20/12/2016 - 19h43

0
Fonte Menor Fonte Maior Imprimir Indicar Comunicar erro na notícia

Com a obra, a sede passa de
344,10m2 para 527,55m2, com um investimento de mais de 480 mil reais. (Fotos: Ascom. Amai).

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) inaugurou nesta terça-feira (20), a obra
de reforma e ampliação da Sede Administrativa da Entidade, iniciada em dois de junho
deste ano. Com a obra, a sede passa de 344,10m2 para 527,55m2, com um investimento
de mais de 480 mil reais.
Participaram do evento os Prefeitos da AMAI, Prefeitos eleitos para gestão 2017-2020, ExPresidentes, representantes da Fecam, do Governo de Santa Catarina, Vereadores, entre
outras autoridades.
O Prefeito de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko)
enfatizou a satisfação pela inauguração da obra e a sua importância para o andamento dos
trabalhos da AMAI.
“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era um sonho que hoje
vemos concretizado, é com certeza um presente para os colaboradores da AMAI, Prefeitos
que assumirão o próximo mandato e para todos os municípios que compõem a região.
Temos a certeza de que com este novo espaço a Associação pode crescer ainda mais, dando
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continuidade ao trabalho sério e competente que já é desenvolvido na AMAI”, comenta
Kiko.
Em seu discurso o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar Fantinelli,
explicou que foram seis meses de muita dedicação de toda a equipe da AMAI para que tudo
estivesse em funcionamento no dia da inauguração. Dilmar também destacou o trabalho
que a AMAI vem sendo realizado em todos estes anos e como isso tem sido imprescindível
para o desenvolvimento e progresso dos municípios.
“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem atendidos e de forma
igualitária, não tenho palavras para expressar a gratidão e a felicidade enquanto Prefeito
e Presidente em entregar a sede ampliada e reformada, também pela oportunidade em
participar da Associação”, salientou o Presidente.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos colaboradores da
Entidade e apresentado um vídeo sobre a história da Associação que já está disponível no
site e na fanpage da AMAI.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Amai

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

223

Veículo: Portal DX - Xaxim
Data: 21/12/2016

AMAI inaugura
ampliação da sede
administrativa
Por Raphael Spiller 21/12/2016 - 08:36 hs
Foto: Fernanda Bertotto/Assessoria de Comunicação

Xanxerê - A Associação dos
Municípios do Alto Irani
(AMAI) inaugurou nesta
terça-feira (20), a obra de
reforma e ampliação da Sede
Administrativa da Entidade,
iniciada em dois de junho
deste ano. Com a obra, a
sede passa de 344,10m2 para
527,55m2, com um
investimento de mais de 480
mil reais.
Participaram do evento os
Prefeitos da AMAI, Prefeitos
eleitos para gestão 2017-2020, Ex-Presidentes, representantes da Fecam, do
Governo de Santa Catarina, Vereadores, entre outras autoridades. O Prefeito
de São Domingos e 2º Vice-Presidente da AMAI, Alcimar de Oliveira (Kiko)
enfatizou a satisfação pela inauguração da obra e a sua importância para o
andamento dos trabalhos da AMAI.
“Quando levantamos a proposta da reforma e ampliação da AMAI era um
sonho que hoje vemos concretizado, é com certeza um presente para os
colaboradores da AMAI, Prefeitos que assumirão o próximo mandato e para
todos os municípios que compõem a região. Temos a certeza de que com este
novo espaço a Associação pode crescer ainda mais, dando continuidade ao
trabalho sério e competente que já é desenvolvido na AMAI”, comenta Kiko.
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Em seu discurso o Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar
Fantinelli, explicou que foram seis meses de muita dedicação de toda a equipe
da AMAI para que tudo estivesse em funcionamento no dia da inauguração.
Dilmar também destacou o trabalho que a AMAI vem sendo realizado em
todos estes anos e como isso tem sido imprescindível para o desenvolvimento
e progresso dos municípios.
“A AMAI oferece hoje todo o suporte aos municípios, todos são bem
atendidos e de forma igualitária, não tenho palavras para expressar a gratidão
e a felicidade enquanto Prefeito e Presidente em entregar a sede ampliada e
reformada, também pela oportunidade em participar da Associação”, salientou
o Presidente.
Durante a inauguração também foi realizada uma homenagem aos
colaboradores da Entidade e apresentado um vídeo sobre a história da
Associação que já está disponível no site e na fanpage da AMAI.
Início da obra: 2 de junho de 2016
Finalização da obra: 16 de dezembro de 2016
Área total já existente: 344,10m²
Área reformada: 168,70m² (49%)
Área ampliada: 183,45m²
Área total após a obra: 527,55m²
Investimento total: R$ 489.060,54
Elaboração do projeto: Equipe técnica da AMAI
Empresa responsável pela obra: Andrade Construções de Herval d’Oeste
Objetivos da obra
- Atender as normas de acessibilidade;
- Melhoria das instalações para o atendimento das ações desenvolvidas pela
entidade;
- Espaço para ampliar o quadro de servidores (desenvolvimento de outras
áreas técnicas)
Área ampliada:
Térreo: recepção, cozinha, 1 banheiro adaptado;
1º andar: duas salas novas de trabalho, 1 banheiro adaptado
2º andar: Sala de lanche, 5 banheiros para atender a demanda do auditório que
teve a capacidade ampliada de 55 para 70 lugares.
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