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Assembleia Geral Ordinária
Data: 11.01.2013
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Eleição e posse da Diretoria da AMAI, exercício 2013;
Seminário Regional para Novos Gestores Municipais.

Narciso Biasi,Presidente da AMAI na gestão 2012 (E); João Roque, Presidente Interino em
2013 (C); Celso Vedana, Diretor de Relações Institucionais da Fecam (D).
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Prefeito de Faxinal dos Guedes preside a AMAI na gestão 2013
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou no dia 11 de janeiro
a eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o exercício
2013. O evento contou com a presença de Prefeitos; Vice-prefeitos e do Diretor
de Relações Institucionais da Fecam, Celso Vedana.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Edegar Giordani (PSD) – Prefeito de Faxinal dos Guedes
1º Vice-presidente: Amarildo Paglia (PMDB) – Prefeito de Vargeão
2ª Vice-presidente: Rosane Selig (PT) – Prefeita de Ouro Verde
Conselho Fiscal Titulares:
- Dilmar Fantinelli – Prefeito de Abelardo Luz
- Valmir Locatelli – Prefeito de Lajeado Grande
- Denilso Casal – Prefeito de Ipuaçu
Conselho Fiscal Suplentes:
- Ademir Gasparini – Prefeito de Xanxerê
-Idacir Orso – Prefeito de Xaxim
- Valdomiro Bevilaqua – Prefeito de Marema

Rosane Selig, Prefeita de Ouro Verde (E), Edegar Giordani, Prefeito de Faxinal dos Guedes
(C); Amarildo Paglia, Prefeito de Vargeão(D).
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 05.02.2013
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Posse dos Prefeitos no cargo de Presidente da Junta de serviço militar dos
respectivos municípios;
Deliberação sobre a adesão a Moção da Amerios, referente a melhorias,
recuperação e ampliação da capacidade rodoviária da BR 282 e BR 158;
Apresentação de Moção visando a alteração da velocidade máxima
permitida nas rodovias SC 467 e SC 480 de 60 km/h para 80 km/h;
Discussão sobre o horário de atendimento das Prefeituras da AMAI;
Explanação do Departamento de Movimento econômico referente ao retorno
de ICMS;
Explanação dos Departamentos de engenharia, arquitetura e topografia,
referente aos serviços prestados;
Prestação de serviço de Iluminação Pública (Resolução Normativa nº 414);
Repasse de orientações referente à Política Nacional de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos e a necessidade de produzir Planos Municipais de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Diretoria Executiva da AMAI, conduzindo primeira Assembleia de trabalhos de 2013.
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Prefeitos da AMAI realizam primeira reunião de trabalho
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou no dia cinco de
fevereiro Assembleia Ordinária com a presença dos 14 Prefeitos que integram
a região. Inicialmente, os Prefeitos foram empossados no cargo de Presidente
da Junta de serviço militar dos municípios, onde procederam um juramento de
acordo com as orientações do Capitão do exército Brasileiro, Jorlandio Motta.
Também, foi deliberado o apoio a Moção da Amerios, referente a melhorias,
recuperação e ampliação da capacidade rodoviária da BR 282 e BR 158; ainda
os Prefeitos aprovaram o encaminhamento de uma moção da AMAI visando a
alteração da velocidade máxima permitida nas rodovias SC 467 e SC 480 de
60 km/h para 80 km/h.
Quanto ao horário de atendimento das Prefeituras da AMAI, os Prefeitos
acordaram que cada município deve definir o horário de conforme a realidade
local. Sobre a Resolução Normativa nº 414 da Aneel, que se refere aos
serviços de Iluminação Pública, cada Prefeito explanou qual o procedimento
adotado no município.
Os Departamentos de Engenharia e Topografia, representados pelos
coordenadores apresentaram os serviços que são oferecidos pela AMAI. Já, o
Coordenador do Movimento Econômico, Leocir Gandolfi, repassou informações
sobre como funciona o retorno do ICMS e um balanço do Valor Adicionado.
Quanto à Política Nacional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos a
Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan, repassou os principais
objetivos que são o Gerenciamento Integrado de Resíduos; a Racionalização
do uso dos recursos naturais (água, energia, insumos) no processo de
produção de novos produtos; Intensificação de ações de Educação Ambiental;
Aumento da reciclagem no país; Promoção da inclusão social; Geração de
emprego e renda para catadores de materiais recicláveis.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 22.03.2013
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Apresentação de Diagnóstico das legislações tributárias realizado nos
municípios da AMAI, com foco na identificação legal da situação dos
mesmos em relação ao ISS, IPTU, ITBI, COSIP e Contribuição de Melhoria;
Instalação de Posto do Ministério do Trabalho em Xanxerê;
Conferência das Cidades;
Levantamento de demandas para 2013.

Primeira Assembleia realizada na nova Sala de Reuniões da AMAI.
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AMAI realizou terceira Assembleia de 2013
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na no dia 22 de
março, Assembleia de Prefeitos. Além dos Chefes do Executivo Municipal,
também participaram Vice-prefeitos e vereadores.
Seguindo a pauta o Advogado Tributarista, Adriano dos Santos, apresentou
aos Prefeitos o diagnóstico das legislações tributárias realizado em 2011, ainda
a Contadora da AMAI, Nayara Biasi, repassou informações quantos aos prazos
e o processo de implementação da Lei da Transparência e da Lei de Acesso à
Informação.
Já a Secretaria Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan, orientou os Prefeitos sobre
os procedimentos adotados para a realização da Conferência das Cidades,
bem como, a agenda de cursos da Associação para os próximos meses.

Participação de Adriano dos Santos, Advogado Tributarista.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 18.04.2013
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Assuntos administrativos da AMAI;
Deliberação sobre a Aquisição de GPS;
Lions Clube Xanxerê Inovação - Apresentação de demanda referente à
implantação de Unidade do Hemosc na região da AMAI;
Convênio Transporte Escolar com o Estado;
Nova Plataforma dos Portais Municipais na web;
BPC na Escola (Benefício de Prestação Continuada).
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Educação e saúde em pauta na Assembleia dos Prefeitos do
Alto Irani
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou Assembleia de
Prefeitos no dia 18 de abril na sede em Xanxerê. Inicialmente o Lions Clube
Xanxerê Inovação solicitou apoio dos municípios para à implantação de
Unidade do Hemosc na região da AMAI, desta forma os Prefeitos fizeram a
aprovação de uma Moção de Apoio ao Lions, que será encaminhada ao
Governador, Secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina e Diretoria
Geral do HEMOSC.
Na sequência a Assistente Social da Gerência Regional de Saúde, Carla Tello,
apresentou aos Prefeitos sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC na
Escola), que tem como objetivo estar inserindo as crianças e adolescentes com
deficiência, de 0 a 18 anos, que recebem este benefício, para serem atendidos
na área de Educação, Assistência Social e Saúde nos municípios.
Dando continuidade a Secretária Executiva, Ingrid Piovesan, repassou aos
Prefeitos um balanço das atividades do primeiro trimestre com destaque para
os serviços de projetos que totalizaram quase meio milhão de reais e a
promoção de cursos gratuitos com uma geração de 19 mil reais em economia
aos municípios.
Além disso, o Coordenador de Topografia, Alcemir Rama, explanou aos
Prefeitos a necessidade de aquisição de um GPS para o setor, o que
proporcionaria mais agilidade aos trabalhos, sendo assim possível atender um
maior número de demandas. Os Prefeitos deliberaram a aquisição do aparelho.
Como último item da pauta, a responsável pela Tecnologia da Informação,
Fernanda Bertotto, apresentou aos Prefeitos a nova plataforma dos Portais
Municipais, que passara a ser utilizada pelos municípios a partir de junho.

16

Assembleia Geral Ordinária
Data: 06.06.2013
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Deliberação sobre a Resolução Nº 03/2013, a qual dispõe sobre o acesso a
informação e cria o serviço de informações ao cidadão na Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI);
Planejamento das demandas de serviços de engenharia junto a AMAI, em
especial nos casos de obras do PAC;
12º Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e a entrega de kits aos
municípios;
Orientações referentes aos procedimentos contábeis patrimoniais a serem
adotados pelos entes públicos;
Apresentação de indicadores da região da AMAI e prospecções futuras.

1º Vice-Presidente da AMAI, Amarildo Paglia, conduziu a reunião do mês de junho.
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Assembleia de Prefeitos abordou Agricultura, Contabilidade e
Cultura
A Associação dos Municípios realizou no dia seis de junho a quarta Assembleia
de Prefeitos de 2013, sob a coordenação do Prefeito de Vargeão e 1º VicePresidente da AMAI, Amarildo Paglia, na sede em Xanxerê.
O primeiro item da pauta foi à aprovação da Resolução nº 03/2013 da AMAI, a
qual cria o Serviço de Informações ao Cidadão (SIC), que foi instituído pela Lei
12.527/2011, popularmente conhecida como a Lei de Acesso à Informação
(LAI).
Estão subordinados a LAI: os órgãos públicos integrantes da administração
direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas,
Judiciário e do Ministério Público; as autarquias, as fundações públicas, as
empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Na sequência, o Coordenador de Engenharia da AMAI, Ricardo Conte,
explanou aos Prefeitos sobre a importância do planejamento das demandas de
serviços em especial nos casos de obras do PAC, para que o setor possa
atender a todos os municípios de forma organizada e eficiente.
Em 2013, o setor de Projetos da AMAI que é composto pelos departamentos
de Engenharia, Arquitetura, Planejamento Urbano, Topografia e Agrimensura já
somou mais de 1 milhão de reais em economia aos cofres públicos, a partir dos
serviços prestados.
No espaço reservado ao Colegiado de Cultura, foram repassadas informações
sobre o 3° Circuito Estadual de Cinema Infantil nos dias 28 e 29 de junho, no
qual os municípios presentes ao evento receberão os DVDs de filmes infantis e
o treinamento para organizar as sessões de filmes infantis nas escolas. Ainda,
sobre a 2ª Conferência Intermunicipal de Cultura dos municípios da AMAI que
será realizada no dia 24 de junho, no auditório da UNOESC campus de
Xanxerê.
Já a Presidente do Colegiado de Contadores e Controladores Internos da AMAI
Andreza Gallas e o Vice-Presidente, Edegar Felipe, orientaram os Prefeitos
sobre os procedimentos contábeis patrimoniais que devem ser adotados pelos
entes a partir de 2014, quando será concretizada a unificação da contabilidade
no setor público com as normas internacionais.
O último item da pauta foi à participação do Economista da Federação
Catarinense de Municípios, Alisson Fiuza da Silva, que apresentou vários
dados econômicos da região, com foco na produção agrícola e no valor
adicionado. Alisson ressaltou ainda a necessidade do aprimoramento das
políticas públicas municipais para agricultura, potencializando assim as culturas
já existentes no meio rural.

18

Assembleia Geral Ordinária
Data: 22.07.2013
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Orientações sobre assuntos contábeis;
Apresentação do Programa "Nota Fiscal Vai Legal" (SEF, FECAM e AMAI);
Explanação do Programa SC Rural.

Aumento das receitas municipais e orientações do TCE/SC em
foco na Assembleia de Prefeitos da AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou Assembleia
Ordinária de Prefeitos, no dia 22 de julho, na sede em Xanxerê. Participaram
os Prefeitos da região, além do Vice-Prefeito de Xanxerê, Gelson Saibo.
A Presidente do Colegiado de Contadores e Controladores Internos da AMAI,
Andreza Gallas, repassou as informações sobre assuntos que foram debatidos
durante o Ciclo de Estudos do Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC).
No que tange ao repasse de subvenções, o TCE orienta que não há
necessidade de lei específica para cada repasse, porém, que caso exista uma
lei geral esta deve estabelecer critérios de concessão, as áreas contempladas,
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a formação e a tramitação do processo administrativo, a forma e os prazos de
prestação de contas, e as penalidades na ausência de prestação de contas ou
cumprimento do objeto.
Quanto à questão dos adiantamentos, devem ser regulamentados por lei
municipal, devendo-se utilizar apenas para despesas que não possam ser
pagas pelo fluxo normal de empenho; no caso das diárias (TC 14/2012) tornase obrigatória a prévia autorização do ordenador da despesa, devendo ser
observada três fases:
- Comprovação do deslocamento;
- Comprovação estada no local;
- Comprovar cumprimento do objeto do pagamento das diárias.
Dando continuidade o Secretário Executivo da Associação dos Municípios do
Vale do Itapocu, Alessandro Vargas, explanou sobre o Programa “Com Nota
Fiscal, Vai Legal”, que é uma parceria da Fecam, Secretaria da Fazenda (SEF)
e Associações de Municípios, que tem como objetivo inibir a circulação de
mercadorias sem documentação fiscal, visando aumentar a arrecadação
municipal.
Como último item da pauta o Secretário Executivo do Programa SC Rural, Júlio
Cézar Bodanese, apresentou o novo foco do Programa que tem como ideal
aumentar a competitividade, a produtividade e qualidade das explorações e
produtos agropecuários da agricultura familiar, provenientes de organizações e
associações. Bodanese ressaltou a importância de fomentar a permanência da
população da zona rural, por meio, de ações que promovam a incremento da
renda familiar rural.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 11.11.2013
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Convite para missão técnica na Europa em parceria com a AMOSC;
Participação dos Municípios na Expo-Femi 2014;
Orientações sobre assuntos relacionados à Educação: Creches municipais
em período de férias; Planos de Cargos e Salários dos Professores;
Convênio AMAI-SDR para elaboração dos PMGIRS;
Repasse dos assuntos tratados na Assembleia Estadual de Prefeitos.

Fundeb e Expo FEMI em destaque na Assembleia de Prefeitos
Os Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
reuniram-se em Assembleia no dia 11 de novembro. Também participou do
encontro o Prefeito de Pinhalzinho, Fabiano da Luz, que apresentou uma
proposta de missão técnica à Europa, que a Amosc está organizando para
2014. De acordo com ele, o objetivo são visitas para conhecer experiências
sobre energias renováveis; resíduos sólidos; associativismo de pequenas
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propriedades e modernidade urbana. Sendo assim, ficou a critério de cada
Prefeito decidir pela participação ou não na viagem.
Já o Presidente da Expo FEMI, Jelder Bavaresco, realizou o convite para que
os municípios da AMAI, participem da Feira, prevista para acontecer de 8 a 16
de março de 2014.Os Prefeitos acordaram em manter o formato de 2012 com
um estande coletivo.
Na sequência o Presidente do Colegiado de Educação da AMAI, Odymar
Bombassaro orientou os Prefeitos sobre o funcionamento das creches
municipais em período de férias, Planos de Cargos e Salários dos Professores.
Também apresentou os valores que alguns municípios vêm perdendo junto ao
Fundeb.
Ainda, a Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan, repassou informações
sobre o convênio AMAI-SDR para elaboração dos Planos Municipais de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (Pmgirs). O recurso para os
Pmgirs está sendo disponibilizado pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentável (SDS), na ordem de R$ 386.607,50. Com a
exceção do município de Ipuaçu, onde a construção do Plano já está em
andamento, os demais municípios da região manifestaram interesse na
execução do Plano. Além da contratação da empresa por meio de licitação,
cada município contará com um Comitê Gestor Local, composto por no mínimo
cinco técnicos para acompanhamento do trabalho.
Para finalizar a Prefeita de Ouro Verde e 2ª Vice-Presidente da AMAI, Rosane
Selig, fez um relato sobre a Assembleia de Prefeitos da Fecam. Ela explicou
que atualmente, existe uma preocupação unânime entre os Prefeitos no que se
refere ao fechamento das contas e o crescimento das responsabilidades
repassadas aos municípios pelos Governos Estadual e Federal.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 16.12.2013
Local: Auditório da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Deliberação da Ata da reunião anterior;
Apresentação do Relatório de Atividades e Prestação de Contas;
Eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para gestão 2014;
Missão técnica;
Deliberação sobre layout do estande da Expo FEMI 2014.
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AMAI e Fecam promoveram Seminário para Novos Gestores
A AMAI em parceria com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam)
realizaram no dia 11 de janeiro o Seminário para Novos Gestores.
Inicialmente a Secretária Executiva da AMAI, Ingrid Piovesan, apresentou aos
Novos Prefeitos a estrutura, bem como a linha de trabalho desenvolvida pela
Associação, seus objetivos e um balanço geral dos últimos quatro anos de
gestão.
Na sequência o Diretor de Relações Institucionais da Fecam, Celso Vedana,
palestrou aos Prefeitos com o tema “Início de Mandato: Orientações aos
Gestores Municipais”. Vedana abordou temas como licitações, lei de
responsabilidade fiscal, arrecadação municipal e planejamento na
administração municipal.
Para finalizar o Coordenador do Centro de Tecnologia da Informação e
Projetos da Fecam, Emerson Souto e o Coordenador da Regional de Chapecó
da ARIS, Adir Faccio, apresentaram todos os produtos e serviços oferecidos
pela Fecam e pelas coligadas EGEM, CIGA e ARIS.
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AMAI é a única das AM’s a realizar Seminário para Primeirasdamas, Vice-damas e Cavalheiros Municipais
Paralelo ao Seminário de Novos Gestores foi realizado o Seminário para
Primeiras-damas, Vice-damas e Cavalheiros Municipais. A AMAI foi a única
entre as 21 Associações de Municípios (AM’s) a realizar o encontro.
Inicialmente a Assistente Social, Karla Borges, apresentou aos participantes
como funciona atualmente o sistema da Política de Assistência Social no Brasil,
bem como fez um repasse sobre as mais variadas áreas da gestão pública. Na
sequência foi realizada uma apresentação institucional da AMAI.
Ainda, a Jornalista e também especialista em Cerimonial Público, Cleusa
Varnier Frese, abordou temas como cerimonial, etiqueta e comportamento,
marketing pessoal.
Para finalizar, foi realizado um momento de integração entre as Primeirasdamas, Vice-damas e Cavalheiros Municipais com um sorteio de brindes
doados pelos municípios.
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Prefeito de São Domingos integra a Diretoria da Fecam para o
exercício 2013
A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) elegeu
e empossou no dia 18 de janeiro os integrantes dos
novos Conselhos Executivo e Fiscal. O prefeito de
Gaspar, Pedro Celso Zuchi (PT), encabeçava chapa de
consenso e foi eleito por aclamação.
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
manteve a representatividade junto a Fecam com a
participação do Prefeito de São Domingos, Alcimar de
Oliveira (Kiko), como membro titular do Conselho Fiscal
da Entidade.

AMAI participa de evento de lançamento do PNAIC
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) representada pela Prefeita
de Ouro Verde e 2ª Vice-presidente da AMAI, Rosane Selig, participou do
evento de lançamento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa
(PNAIC), realizado no dia 11 de março na Unoesc Campus Xanxerê.
Além de integrar a mesa de autoridades a Prefeita Rosane fez uso da palavra e
ressaltou a importância da formação de cidadãos não somente alfabetizados,
mas que sejam capazes de interpretar e desenvolver uma opinião, a partir dos
conhecimentos adquiridos no âmbito escolar.

26

Conferências das Cidades movimentam
participantes na região do Alto Irani

mais

de

700

Os municípios que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
realizam durante o mês de maio a etapa municipal da Conferência das
Cidades. Estiveram envolvidos mais 700 participantes da sociedade civil,
entidades ligadas ao desenvolvimento urbano e do poder público.
Apoiando os municípios a AMAI realizou no dia 13 de maio um Seminário
Regional com várias palestras sobre as temáticas que envolvem a Conferência
das Cidades. Ainda, no mês de abril foram disponibilizados aos municípios
orientações sobre todos os procedimentos que deveriam ser adotados na etapa
municipal. A Associação também acompanhou as Conferências em vários
municípios auxiliando no desenvolvimento da metodologia e na aprovação das
propostas.
A Conferência tem como temário "Quem muda a Cidade Somos nós: Reforma
urbana já" e tem como objetivo identificar os problemas enfrentados pelos
municípios no crescimento urbano e elaborar propostas para a diminuição da
desigualdade social e o desenvolvimento funcional dos municípios, sem
degradar a natureza. Esse diagnóstico fundamentará as novas diretrizes do
governo estadual para o desenvolvimento dos municípios.
Além das propostas para o Município, Estado e Governo Federal, foram
escolhidos na etapa municipal, um total de 35 delegados da Sociedade Civil e
Poder Público. Eles irão defender as propostas da região na Conferência
Estadual das Cidades de Santa Catarina que será realizada nos dias 23, 24, 25
de agosto de 2013, em Florianópolis.

Aquisição do GPS acelera ritmo dos trabalhos na AMAI
Um dos objetivos da Diretoria 2013 era aprimorar os serviços que já são
prestados pela AMAI. No setor de projetos as demandas crescem a cada ano.
Há muito tempo a AMAI desejava realizar a compra de um GPS.
O GPS. é um Sistema de Posicionamento Global, composto por satélites que
emite sinais de radiofrequência descodificados por equipamentos "GPS" que
nos permitem obter a nossa localização geográfica em relação ao planeta terra.
Em topografia o "GPS" é utilizado em todos os trabalhos de medição,
levantamento topográfico e em alguns trabalhos de monitoramento.
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Municípios
da
Aerofotogramétrico

AMAI

recebem

Levantamento

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) realizaram no dia 22 de agosto
de 2013, o ato de entrega do Levantamento Aerofotogramétrico dos
Municípios. A abertura está programada para às 14h30min, no auditório da
AMAI, em Xanxerê. Estão convidados para o evento Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Autoridades da Região.
Durante a execução do projeto, três aeronaves sobrevoaram o território
catarinense ao mesmo tempo portando um sistema aerofotogramétrico, no qual
as câmeras são acopladas aos computadores, GPS de alta precisão, sistema
inercial e acelerômetros para garantir a precisão das informações coletadas.
Distorções em mapas foram corrigidas com o processamento das imagens e
ortorretificação. Como resultado, o programa montou um mosaico de Santa
Catarina com mais de 70 mil aerofotos coloridas e em infravermelho.
Os dados geoespaciais poderão ser utilizados para várias finalidades, entre
elas, planejamento urbano, expansão da rede viária, uso e ocupação do solo,
além de estudos socioeconômicos.
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AMAI recebe selo de obra de arte de Artista Xanxerense
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) foi presenteada no mês de
setembro pelo Artista Xanxerense, João Afonso (J.Afonso) com um dos 20
selos produzidos pelo Correios do Brasil, referente à obra Tradição do Sul.
A obra é Capa do Catálogo Art Atual, editado em 2012, o qual tem exemplares
na América Latina, Brasil, Europa e Estados Unidos. Tradição do Sul foi
desenvolvida durante a FEMI 2012, no Espaço Arte, integrado ao estande da
AMAI.
De acordo com o Artista, o selo foi produzido pelos Correios devido à
importância da Obra e significado simbólico, sendo entregue no dia 13 de
setembro em Buenos Aires ao Núcleo Acadêmico de Artes da Universidade de
La Matanza.
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Prefeita de Ouro Verde representa a AMAI em Assembleia da
Fecam
A Prefeita de Ouro Verde e 2ª Vice-Presidente da Associação dos Municípios
do Alto Irani (AMAI), Rosane Selig, representou a região na Assembleia
Extraordinária da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), na quintafeira (24), em Florianópolis. A concentração das receitas pela União e o
aumento das competências assumidas pelos municípios, foram o principal
tema de debate.
De acordo com a Prefeita Rosane, a grande
preocupação dos Gestores é o fechamento das
contas, bem como o cumprimento de todas as
responsabilidades que são de atribuição dos
municípios no que se refere ás políticas
públicas.
Ela comenta ainda que se levantou a hipótese
de paralisar as prefeituras por dois ou três dias,
porém, se estabeleceu que a melhor forma de
tomar essa decisão será nas Assembleias
Locais das 21 Associações de Municípios para
definir uma posição, antes do final do ano.
Além da perda da arrecadação real de receitas,
principalmente por conta da desoneração da
CIDE, IPI e IPI exportação, houve um
acréscimo das despesas com a manutenção de programas, ações, obras e
atividades das administrações municipais e, também com a celebração de
convênios que implicam no aporte de contrapartidas e de auxílios na
manutenção de serviços de competência das esferas federal e estadual.
A prática de municipalização de políticas públicas acarreta a ampliação da
estrutura física e de recursos humanos para atendimento a população,
implicando em aumento da despesa pública municipal.
Quanto aos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), a
Fecam propôs que o governo do Estado promova a retenção e o repasse dos
valores correspondentes a 20% da arrecadação dos fundos estaduais
(FADESC, Fundo Social, Fundos de Cultura, Esporte e Turismo) ao FUNDEB,
conforme vem sendo determinado nos últimos meses pelo Tribunal de Justiça
de Santa Catarina (TJSC), em ações judiciais de diversos municípios
catarinenses.
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AMAI e SDS firmam convênio para elaboração dos Planos de
Resíduos Sólidos
A AMAI por meio de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento
Sustentável (SDS) recebeu recursos para elaboração de treze Planos de
Resíduos Sólidos, na região apenas o município de Ipuaçu está com o Plano
em construção.
Além da contratação da empresa, cada município contará com um Comitê
Gestor Local, composto por no mínimo cinco técnicos para acompanhamento
do trabalho. A elaboração dos Planos vem atender um dos dispostos da Lei nº
12.305/2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) .
Os principais objetivos da Lei são Gerenciamento Integrado de Resíduos; a
Racionalização do uso dos recursos naturais (água, energia, insumos) no
processo de produção de novos produtos; Intensificação de ações de
Educação Ambiental; Aumento da reciclagem no país; Promoção da inclusão
social; Geração de emprego e renda para catadores de materiais recicláveis.
Para o poder público e o serviço privado, os grandes desafios são a eliminação
dos lixões até 2014, a compostagem de resíduos úmidos, a logística reversa e
a implantação da coleta seletiva e as ações de educação ambiental.

