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Veículo: Guia Tem Abelardo Luz – Abelardo Luz
Data: 19/01/2017

AMAI emite nota de
esclarecimento sobre presidência
19/01/2017 às 14h35
Atualizada em 22/01/2017 - 21h13

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em virtude dos comentários e notícias
que vem sendo veiculados sobre a Presidência da AMAI, bem como sobre o
desligamento do município de Xaxim, esclarece que:
- O Partido Social Democrático (PSD) por meio do Prefeito de Xanxerê, Avelino
Menegolla, informou que em nenhum momento o Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort,
pressionou o Partido para indicá-lo ao cargo de Presidente da AMAI e que o PSD assim
como os demais partidos que integrarão a Diretoria Executiva, tomará a decisão final
somente na próxima sexta-feira (20) durante a Assembleia da AMAI;
- Que o Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, em nenhum momento manifestou a Associação
o desejo de desvincular o município da Entidade.
O Prefeito Lírio esteve na AMAI no início de janeiro e se mostrou extremamente
satisfeito com a estrutura que a Associação está oferecendo, visitou todos os setores e
se inteirou do movimento econômico do município de Xaxim.
Lírio disse estar muito feliz em ver o quanto a AMAI progrediu nos últimos anos e que
continua cumprindo a sua missão de oferecer todo o suporte aos municípios da região.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 19/01/2017

Assembleia de prefeitos definirá
nova diretoria da AMAI nesta
sexta
19/01/2017 às 14h43
Atualizada em 23/01/2017 - 11h24

Foto: Patrícia Silva/Lance Notícias

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza na próxima sexta-feira (20), o
primeiro encontro com os novos gestores da região. O evento inicia às 14h, na sede em
Xanxerê.
Neste dia, a Assembleia de Prefeitos terá em pauta a apresentação da Fecam e das
coligadas ARIS, EGEM e CIGA, do relatório de atividades da AMAI referente a 2016 e
escolha da Diretoria para o exercício 2017 que tem a seguinte composição:
- Presidente;
- 1º Vice-presidente;
- 2º Vice-presidente;
- Conselho Fiscal (3 titulares e 3 suplentes).
O processo de escolha acontece de acordo com o descrito no Estatuto Social da AMAI,
em seu art.15, inciso III, alínea “a”, que discorre sobre o sistema de revezamento de
partidos para o cargo de Presidente e demais membros, com início no primeiro ano de
mandato, pelo partido com o maior número de Prefeitos empossados.
Em cumprimento ao Estatuto a Presidência será do PSD com 5 prefeitos, 1ª Vicepresidência do PMDB com 4 prefeitos, 2ª Vice-presidência do PT com 2 prefeitas.
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O PP também tem 2 prefeitos, mas, nos casos de empate o Estatuto esclarece que terá
preferência na escolha do cargo o partido do Prefeito do município com maior número
de habitantes, que nesta situação é São Domingos então o direito a 2ª Vice-presidência
passou a ser do PT.
Para o Conselho Fiscal a escolha é de forma deliberativa entre os Prefeitos que
estiverem presentes.
Prefeitos que poderão participar da Diretoria Executiva:
Presidência PSD: Noeli Dal Magro (Lajeado Grande), Leomar Listoni (Passos Maia),
Volmir Felipe (Vargeäo), Avelino Menegolla (Xanxerê) e Lírio Dagort (Xaxim).
1ª Vice-presidência PMDB: Nerci Santin (Abelardo Luz), Gilberto Lazzari (Faxinal dos
Guedes), Ademir Barella (Marema) e Alceu Wrubel (Ponte Serrada)
2ª Vice-presidência PT: Clori Peroza (Ipuaçu) e Eliéze Comachio (São Domingos).
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

Veículo: Alternativa FM- Faxinal dos Guedes
Data: 19/01/2017
Nota de Esclarecimento sobre a Presidência da AMAI
Qui, 19 de Janeiro de 2017, 06h17min

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em virtude dos comentários e
notícias que vem sendo veiculados sobre a Presidência da AMAI, bem como
sobre o desligamento do município de Xaxim, esclarece que:
- O Partido Social Democrático (PSD) por meio do Prefeito de Xanxerê, Avelino
Menegolla, informou que em nenhum momento o Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort,
pressionou o Partido para indicá-lo ao cargo de Presidente da AMAI e que o PSD
assim como os demais partidos que integrarão a Diretoria Executiva, tomará a
decisão final somente na próxima sexta-feira (20) durante a Assembleia da
AMAI;
- Que o Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, em nenhum momento manifestou a
Associação o desejo de desvincular o município da Entidade.
O Prefeito Lírio esteve na AMAI no início de janeiro e se mostrou extremamente
satisfeito com a estrutura que a Associação está oferecendo, visitou todos os
setores e se inteirou do movimento econômico do município de Xaxim.
Lírio disse estar muito feliz em ver o quanto a AMAI progrediu nos últimos anos
e que continua cumprindo a sua missão de oferecer todo o suporte aos
municípios da região.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 19/01/2017
19/01/2017 14h43 | Atualizado em 19/01/2017 14h54

Presidente da Amai será conhecido em
assembleia de prefeitos nesta sexta
Eleição da nova diretoria vai acontecer na sede da Associação dos
Municípios do Alto Irani

Assembleia de prefeitos será realizada na sede da Amai (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) vai realizar nesta sexta-feira, dia 20,
a primeira assembleia de prefeitos com os novos gestores dos municípios da região. O
encontro, marcado para iniciar às 14 horas, na sede da Amai em Xanxerê, será marcado
pela escolha da nova diretoria da entidade.
A assembleia de prefeitos terá em pauta a apresentação da Fecam e das coligadas Aris,
Egem e Ciga, do relatório de atividades da Amai referente ao ano de 2016 e a escolha
da nova diretoria para o exercício 2017, com presidente, primeiro vice-presidente,
segundo vice-presidente e membros do Conselho Fiscal (três titulares e três suplentes).
O processo de escolha será de acordo com o descrito no Estatuto Social da Amai, em
seu art.15, inciso III, alínea “a”, que discorre sobre o sistema de revezamento de partidos
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para o cargo de presidente e demais membros, com início no primeiro ano de mandato,
pelo partido com o maior número de prefeitos empossados.
Em cumprimento ao Estatuto Social, a presidência da Amai será do PSD, com cinco
prefeitos concorrendo ao cargo, a primeira vice-presidência será do PMDB, com quatro
prefeitos, e a segunda vice-presidência ficará com o PT, com dois prefeitos na
concorrência.
O PP também tem dois prefeitos, mas, nos casos de empate, o estatuto esclarece que
terá preferência na escolha do cargo o partido do prefeito do município com o maior
número de habitantes, que nesta situação é São Domingos, por isso o direito ao cargo
de segundo vice-presidente é do PT, que governa o município.
Para o Conselho Fiscal a escolha será de forma deliberativa entre os prefeitos que
estiverem presentes.
Prefeitos que poderão participar da nova diretoria da Amai:
Presidência (PSD)
Noeli Dal Magro (Lajeado Grande), Leomar Listoni (Passos Maia), Volmir Felipe
(Vargeão), Avelino Menegolla (Xanxerê) e Lírio Dagort (Xaxim).
1ª vice-presidência (PMDB)
Nerci Santin (Abelardo Luz), Gilberto Lazzari (Faxinal dos Guedes), Ademir Barella
(Marema) e Alceu Wrubel (Ponte Serrada).
2ª vice-presidência (PT)
Clori Peroza (Ipuaçu) e Eliéze Comachio (São Domingos).
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 19/01/2017
19 Jan 2017 14:51

Prefeitos da AMAI vão escolher novo presidente para o
exercício 2017
Por: Redação

(Foto: Alessandra Villani/ Tudo Sobre Xanxerê)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza na próxima sexta-feira (20), o
primeiro encontro com os novos gestores da região. O evento inicia às 14h, na sede em
Xanxerê. Neste dia, a Assembleia de Prefeitos terá em pauta a apresentação da Fecam
e das coligadas ARIS, EGEM e CIGA, além do relatório de atividades da AMAI referente
a 2016, bem como a escolha da Diretoria para o exercício 2017.
O processo de escolha acontece de acordo com o descrito no Estatuto Social da AMAI,
em seu Art. 15, inciso III, alínea “a”, que discorre sobre o sistema de revezamento de
partidos para o cargo de presidente e demais membros, com início no primeiro ano de
mandato, pelo partido com o maior número de prefeitos empossados. Em cumprimento
ao Estatuto, a presidência será do PSD com cinco prefeitos, 1ª Vice-presidência do
PMDB com quatro prefeitos, 2ª Vice-presidência do PT com duas prefeitas.
O PP também tem dois prefeitos, mas nos casos de empate, o Estatuto esclarece que
terá preferência na escolha do cargo o partido do prefeito do município com maior
número de habitantes, que nesta situação é São Domingos. Portanto, o direito a 2ª Vicepresidência passou a ser do PT.
Para o Conselho Fiscal a escolha é de forma deliberativa entre os prefeitos que
estiverem presentes.
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Prefeitos que poderão participar da Diretoria Executiva:
Presidência PSD: Noeli Dal Magro (Lajeado Grande), Leomar Listoni (Passos Maia),
Volmir Felipe (Vargeão), Avelino Menegolla (Xanxerê) e Lírio Dagort (Xaxim).
1ª Vice-presidência PMDB: Nerci Santin (Abelardo Luz), Gilberto Lazzari (Faxinal dos
Guedes), Ademir Barella (Marema) e Alceu Wrubel (Ponte Serrada)
2ª Vice-presidência PT: Clori Peroza (Ipuaçu) e Eliéze Comachio (São Domingos).
Comentários acerca da presidência da entidade
Dentre os nomes mais cogitados para assumir a presidência está o prefeito de Xaxim,
Lírio Dagort, do PSD. A partir disso, surgiram comentários na mídia regional de que o
prefeito pessedista estaria exigindo o cargo de presidente e que, caso isso não
ocorresse, ele iria desvincular o município de Xaxim da AMAI.
Por conta disso, a assessoria de imprensa da AMAI enviou uma nota de esclarecimento
acerca do assunto. A nota explica que em nenhum momento o prefeito manifestou o
desejo de desvincular o município da associação e que o PSD em nenhum momento
pressionou o prefeito de Xaxim para assumir o cargo de presidente da AMAI.
Confira a nota na íntegra:
Nota de Esclarecimento sobre a Presidência da AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em virtude dos comentários e
notícias que vem sendo veiculados sobre a Presidência da AMAI, bem como sobre o
desligamento do município de Xaxim, esclarece que:
- O Partido Social Democrático (PSD) por meio do Prefeito de Xanxerê, Avelino
Menegolla, informou que em nenhum momento o Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort,
pressionou o Partido para indicá-lo ao cargo de Presidente da AMAI e que o PSD
assim como os demais partidos que integrarão a Diretoria Executiva, tomará a decisão
final somente na próxima sexta-feira (20) durante a Assembleia da AMAI;
- Que o Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, em nenhum momento manifestou a
Associação o desejo de desvincular o município da Entidade.
O Prefeito Lírio esteve na AMAI no início de janeiro e se mostrou extremamente
satisfeito com a estrutura que a Associação está oferecendo, visitou todos os setores e
se inteirou do movimento econômico do município de Xaxim.
Lírio disse estar muito feliz em ver o quanto a AMAI progrediu nos últimos anos e que
continua cumprindo a sua missão de oferecer todo o suporte aos municípios da região.
Últimos prefeitos xaxinenses que assumiram a presidência da AMAI
Caso Lírio assuma o cargo, após a assembleia, ele será o quinto prefeito xaxinense a
sentar na cadeira da presidência. O último presidente xaxinense da AMAI foi Tinho
Vicenzi em 2011. Antes dele, outros três ocuparam o cargo: Gelson Sorgatto – 1988,
Ari José Locatelli – 1990 e Cezar Gastão Fonini – 2003.

Relatório de Atividades 2017

9

Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 19/01/2017

Prefeito de Xaxim se manifesta sobre presidência
da Amai após polêmica envolvendo o PSD
19 de janeiro de 2017 - 08:19 / Comunidade Política Xanxerê |

Palestras e oficinas serão realizadas sobre proteção e gestão de risco e desastres
(Foto: Patrícia Silva/Lance Notícias)
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em virtude dos comentários e
notícias que vem sendo veiculados sobre a Presidência da AMAI, bem como sobre o
desligamento do município de Xaxim, esclarece que:
– O Partido Social Democrático (PSD) por meio do Prefeito de Xanxerê, Avelino
Menegolla, informou que em nenhum momento o Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort,
pressionou o Partido para indicá-lo ao cargo de Presidente da AMAI e que o PSD
assim como os demais partidos que integrarão a Diretoria Executiva, tomará a decisão
final somente na próxima sexta-feira (20) durante a Assembleia da AMAI;
– Que o Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, em nenhum momento manifestou a
Associação o desejo de desvincular o município da Entidade.
O Prefeito Lírio esteve na AMAI no início de janeiro e se mostrou extremamente
satisfeito com a estrutura que a Associação está oferecendo, visitou todos os setores e
se inteirou do movimento econômico do município de Xaxim, conforme assessoria de
imprensa. Lírio disse estar muito feliz em ver o quanto a AMAI progrediu nos últimos
anos e que continua cumprindo a sua missão de oferecer todo o suporte aos
municípios da região.
(Assessoria de imprensa)
Por: Direto da Redação
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 19/01/2017

Assembleia de Prefeitos vai definir nova Diretoria
da Amai
19 de janeiro de 2017 - 13:26 / Comunidade Política | 0 Comentários

Palestras e oficinas serão realizadas sobre proteção e gestão de risco e desastres (Foto: Patrícia Silva/Lance
Notícias)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza na próxima sexta-feira (20), o
primeiro encontro com os novos gestores da região. O evento inicia às 14h, na sede em
Xanxerê.
Neste dia, a Assembleia de Prefeitos terá em pauta a apresentação da Fecam e das
coligadas ARIS, EGEM e CIGA, do relatório de atividades da AMAI referente a 2016 e
escolha da Diretoria para o exercício 2017 que tem a seguinte composição:
– Presidente;
– 1º Vice-presidente;
– 2º Vice-presidente;
– Conselho Fiscal (3 titulares e 3 suplentes).
O processo de escolha acontece de acordo com o descrito no Estatuto Social da AMAI,
em seu art.15, inciso III, alínea “a”, que discorre sobre o sistema de revezamento de
partidos para o cargo de Presidente e demais membros, com início no primeiro ano de
mandato, pelo partido com o maior número de Prefeitos empossados.
Em cumprimento ao Estatuto a Presidência será do PSD com 5 prefeitos, 1ª Vicepresidência do PMDB com 4 prefeitos, 2ª Vice-presidência do PT com 2 prefeitas.
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O PP também tem 2 prefeitos, mas, nos casos de empate o Estatuto esclarece que terá
preferência na escolha do cargo o partido do Prefeito do município com maior número
de habitantes, que nesta situação é São Domingos então o direito a 2ª Vice-presidência
passou a ser do PT.
Para o Conselho Fiscal a escolha é de forma deliberativa entre os Prefeitos que
estiverem presentes.
Prefeitos que poderão participar da Diretoria Executiva:
Presidência PSD: Noeli Dal Magro (Lajeado Grande), Leomar Listoni (Passos Maia),
Volmir Felipe (Vargeão), Avelino Menegolla (Xanxerê) e Lírio Dagort (Xaxim).
1ª Vice-presidência PMDB: Nerci Santin (Abelardo Luz), Gilberto Lazzari (Faxinal dos
Guedes), Ademir Barella (Marema) e Alceu Wrubel (Ponte Serrada)
2ª Vice-presidência PT: Clori Peroza (Ipuaçu) e Eliéze Comachio (São Domingos).
(Assessoria de imprensa)
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Veículo: Click xaxim - Xaxim
Data: 19/01/2017

Assembleia de Prefeitos vai
definir nova Diretoria da AMAI
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 19/01/2017 - 13h39

O evento inicia às 14h, na
sede em Xanxerê.
(Imagem: Divulgação).

A
Associação
dos
Municípios do Alto Irani
(AMAI)
realiza
na
próxima
sexta-feira
(20),
o
primeiro
encontro com os novos
gestores da região. O
evento inicia às 14h, na
sede em Xanxerê.
Neste
dia,
a
Assembleia
de
Prefeitos terá em pauta
a apresentação da
Fecam e das coligadas ARIS, EGEM e CIGA, do relatório de atividades da AMAI
referente a 2016 e escolha da Diretoria para o exercício 2017 que tem a seguinte
composição:
- Presidente;
- 1º Vice-presidente;
- 2º Vice-presidente;
- Conselho Fiscal (3 titulares e 3 suplentes).
O processo de escolha acontece de acordo com o descrito no Estatuto Social da AMAI,
em seu art.15, inciso III, alínea “a”, que discorre sobre o sistema de revezamento de
partidos para o cargo de Presidente e demais membros, com início no primeiro ano de
mandato, pelo partido com o maior número de Prefeitos empossados.
Em cumprimento ao Estatuto a Presidência será do PSD com 5 prefeitos, 1ª Vicepresidência do PMDB com 4 prefeitos, 2ª Vice-presidência do PT com 2 prefeitas.
O PP também tem 2 prefeitos, mas, nos casos de empate o Estatuto esclarece que terá
preferência na escolha do cargo o partido do Prefeito do município com maior número
de habitantes, que nesta situação é São Domingos então o direito a 2ª Vice-presidência
passou a ser do PT.
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Para o Conselho Fiscal a escolha é de forma deliberativa entre os Prefeitos que
estiverem presentes. Prefeitos que poderão participar da Diretoria Executiva:
Presidência PSD: Noeli Dal Magro (Lajeado Grande), Leomar Listoni (Passos Maia),
Volmir Felipe (Vargeão), Avelino Menegolla (Xanxerê) e Lírio Dagort (Xaxim).
1ª Vice-presidência PMDB: Nerci Santin (Abelardo Luz), Gilberto Lazzari (Faxinal dos
Guedes), Ademir Barella (Marema) e Alceu Wrubel (Ponte Serrada)
2ª Vice-presidência PT: Clori Peroza (Ipuaçu) e Eliéze Comachio (São Domingos).
Fonte: Assessoria de Comunicação – Amai
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 20/01/2017

Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort
preside a AMAI na gestão 2017
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 20/01/2017 - 16h4

Presidente: Lírio Dagort (PSD) – Prefeito
de Xaxim 1º Vice-presidente: Alceu Wrubel
(PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada 2ª
Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) –
Prefeita de São Domingos. (Fotos: Ascom.
Amai).

A Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) realizou na sexta-feira
(20) a eleição e posse da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal para o
exercício 2017. O evento contou com
a presença dos 14 Prefeitos da
região.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim
1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada
2ª Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) – Prefeita de São Domingos
Em seu pronunciamento, o novo Presidente agradeceu o apoio dos prefeitos do partido
pela indicação e disse que fará uma gestão exemplar na Associação.
“Sabemos da importância da AMAI, viemos para somar e pretendemos buscar junto às
lideranças políticas estaduais e federais, recursos e projetos para nossos municípios.
Contamos com os colegas prefeitos e prefeitas para o levantamento das demandas e
nos colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso”, ressaltou Lírio.
Na próxima semana o Presidente estará conversando com a equipe da AMAI para se
inteirar dos trabalhos e elaborar o planejamento institucional para 2017.
Fonte: Assessoria de Comunicação - Amai
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 20/01/2017
20/01/2017 16h53 | Atualizado em 20/01/2017 17h01
Por Oeste Mais

Prefeito de Xaxim é eleito para o cargo de
presidente da Amai
Nova diretoria também é composta por prefeita de São Domingos
e prefeito de Ponte Serrada

Lírio Dagort terá mandato de um ano como
presidente da Amai (Foto: Divulgação)

A

eleição

do

novo

presidente

da

Associação dos Municípios do Alto Irani
(Amai) foi realizada na tarde desta sextafeira, dia 20, na sede da entidade em
Xanxerê. Lírio Dagort (PSD), prefeito de
Xaxim, vai conduzir os trabalhos da Amai
no decorrer de 2017. Além do presidente,
os ocupantes dos demais cargos da nova diretoria foram escolhidos nesta sexta (veja
ao final da reportagem).
A assembleia de prefeitos contou com a presença dos 14 prefeitos dos municípios que
integram a Amai. No primeiro pronunciamento, o novo presidente agradeceu o apoio
dos prefeitos do partido pela indicação e disse que fará uma gestão exemplar na
associação.
“Sabemos da importância da Amai, viemos para somar e pretendemos buscar, junto às
lideranças políticas estaduais e federais, recursos e projetos para nossos municípios.
Contamos com os colegas prefeitos e prefeitas para o levantamento das demandas e
nos colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso”, ressaltou Lírio.
Na próxima semana o novo presidente deverá conversar com a equipe da Amai para
se inteirar dos trabalhos e elaborar o planejamento institucional para 2017.
Nova diretoria:
Presidente: Lírio Dagort (PSD) – prefeito de Xaxim
1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – prefeito de Ponte Serrada
2ª Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) – prefeita de São Domingos
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Veículo: Rádio Clube SD – São Domingos
Data: 20/01/2017

ASSEMBLEIA DE PREFEITOS VAI DEFINIR NOVA DIRETORIA DA AMAI
20/01/2017 – SEXTA-FEIRA
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), realiza nesta sexta-feira (20), o primeiro encontro com
os novos gestores da região. O evento inicia às 14h, na sede em Xanxerê. A pauta será a apresentação da
Fecam e das coligadas ARIS, EGEM e CIGA, do relatório de atividades da AMAI referente a 2016, além da
escolha da diretoria para o exercício 2017.
O processo de escolha acontece de acordo com o descrito no Estatuto Social da AMAI, em seu art.15,
inciso III, alínea “a”, que discorre sobre o sistema de revezamento de partidos para o cargo de presidente
e demais membros, com início no primeiro ano de mandato, pelo partido com o maior número de prefeitos
empossados. Em cumprimento ao Estatuto, a presidência será do PSD com 5 prefeitos, 1ª vice-presidência
do PMDB com 4 prefeitos, 2ª vice-presidência do PT com 2 prefeitas.
O PP também tem 2 prefeitos, mas nos casos de empate o Estatuto esclarece que terá preferência na
escolha do cargo o partido do prefeito do município com maior número de habitantes, que nesta situação
é São Domingos então o direito a 2ª vice-presidência passou a ser do PT.
Para o Conselho Fiscal a escolha é de forma deliberativa entre os prefeitos que estiverem presentes.
Prefeitos que poderão participar da Diretoria Executiva:
Presidência PSD: Noeli Dal Magro (Lajeado Grande), Leomar Listoni (Passos Maia), Volmir Felipe (Vareão),
Avelino Menegolla (Xanxerê) e Lírio Dagort (Xaxim).
1ª Vice-presidência PMDB:NerciSantin (Abelardo Luz), Gilberto Lazzari (Faxinal dos Guedes), Ademir
Barella (Marema) e Alceu Wrubel (Ponte Serrada)
2ª Vice-presidência PT: Clori Peroza (Ipuaçu) e Eliéze Comachio (São Domingos).

Fonte: Ascom Amai / Foto: Patrícia Silva / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 20/01/2017

Prefeito de Xaxim, do PSD, é o novo presidente da AMAI
Além de Dagort, também poderiam presidir os prefeitos de Xanxerê, Lajeado Grande, Passos
Maia e Vargeão
Por: Redação
20 Jan 2017 16:05

A nova diretoria ficou composta pelos prefeitos de Xaxim e Ponte Serrada e pela prefeita de São Domingos
(Fotos: Alessandra Villani/ Tudo Sobre Xanxerê)

Nesta sexta-feira (20) aconteceu na sala de reuniões da Associação do Alto Irani
(AMAI), a primeira assembleia geral do ano para escolha do novo presidente. Por
revezamento de partidos para a função de presidente e demais membros, conforme
consta no Estatuto Social da AMAI, o cargo de presidente fica para o PSD. Apenas uma
chapa se inscreveu para participar da votação. A chapa formada por Lírio Dagort,
prefeito de Xaxim, como presidente, Alceu Alberto Wrubel (Tibe), prefeito de Ponte
Serrada como 1º vice-presidente e Eliéze Comachio, prefeita de São Domingos, como
2ª vice-presidente foi eleita por aclamação da assembleia. Estavam aptos a assumir a
cadeira os prefeitos de Xanxerê, Lajeado Grande, Passos Maia e Vargeão.
Realizava os trabalhos da associação até este início de ano o ex-prefeito de Abelardo
Luz, Dilmar Fantinelli. Durante seu mandato, foi possível concluir o novo prédio da AMAI,
que passou por ampliação e reforma, além de integrar melhor os prefeitos que fazem
parte da associação. Outro ponto importante que Dilmar apontou foi a maior oferta de
cursos de capacitação para os funcionários públicos.
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- Foram momentos marcantes, em especial eu como prefeito de Abelardo Luz, em oito
anos, duas vezes presidente da associação. A AMAI ajudou e ajuda muito nas
dificuldades que estamos tendo nas prefeituras, se não tivéssemos o suporte da
associação teríamos mais dificuldades para administrar os problemas. Os problemas
dos municípios são parecidos, então, a AMAI deu muito suporte, em especial nas
capacitações dos nossos funcionários públicos. Nós tivemos grandes mudanças, em
todos os setores e se nós não nos aperfeiçoássemos ficaríamos para trás. No nosso
último ano tivemos a oportunidade de ampliar a nossa sede, isso também é um fator
muito importante, onde tínhamos dificuldades devidos as demandas. Precisávamos de
mais espaço e nós fizemos a ampliação, o que foi muito importante e dará mais conforto
para as pessoas que vão participar de cursos, oficinas e também aos funcionários da
associação – destaca.

Lírio Dagort, quinto prefeito xaxinense a assumir a presidência da AMAI, iniciou
agradecendo a todos os presentes, principalmente ao PSD, que indicou seu nome para
o cargo e também a confiança que nele foi depositada. Falou dos desafios pela frente,
dos problemas dos municípios que devem ser resolvidos e a expectativa ao longo desse
ano em continuar com o trabalho da associação juntamente com os municípios.
- Estamos aqui para somar, queremos fazer um trabalho bom, como já foi feito nos
outros anos, porque sabemos da importância que tem a AMAI. Anteriormente quando
fui prefeito de 2005 a 2008, a associação já existia e tivemos muito trabalho feito por
ela, muitas coisas boas. Temos muitos colegas prefeitos que estão no cargo pela
primeira vez e queremos nos colocar desde já a disposição para trocarmos ideias,
resolver problemas e que nossas reuniões sejam pautadas com muito sucesso para que
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nós todos consigamos alcançar os nossos objetivos para dar a população de cada
município o melhor possível. Quero contar com a colaboração de todos e dizer que
faremos juntos um excelente trabalho – frisa.
Durante a assembleia foi realizada a prestação de contas do período de 2013 a 2016
bem como um breve relato das atividades desenvolvidas ao longo de 2016 e também
de cada objetivo da associação. Além disso, o assessor jurídico, Adriano Conti, explicou
aos prefeitos e todos os presentes sobre o rodízio de partidos no cargo da presidência
da AMAI.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 20/01/2017

Prefeito de Xaxim Lírio Dagort é o novo
presidente da Amai
20 de janeiro de 2017 - 15:44 / Comunidade Política | 0 Comentários

Foto: Patrícia Silva/Lance Notícias

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta sexta-feira (20), o primeiro
encontro com os novos gestores da região. O evento iniciou às 14h, na sede em Xanxerê.
Hoje foi definido a nova diretoria para exercício 2017, sendo o presidente, 1º vice, 2º vice e
Conselho Fiscal (3 titulares e 3 suplentes).
Estiveram concorrendo para a Presidência PSD: Noeli Dal Magro (Lajeado Grande),
Leomar Listoni (Passos Maia), Volmir Felipe (Vareão), Avelino Menegola (Xanxerê) e Lírio
Dagort (Xaxim). O escolhido para ser o novo presidente da Amai, é Lírio Dagort. Alceu
Alberto Wrubel , prefeito de Ponte Serrada foi eleito como 1º vice-presidente e Eliéze
Comachio, prefeita de São Domingos como 2ª vice.
O processo de escolha acontece de acordo com o descrito no Estatuto Social da AMAI, em
seu art.15, inciso III, alínea “a”, que discorre sobre o sistema de revezamento de partidos
para o cargo de Presidente e demais membros, com início no primeiro ano de mandato,
pelo partido com o maior número de Prefeitos empossados.
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Veículo: Portal DX - Xaxim
Data: 20/01/2017

A Associação dos Municípios do Alto Irani, AMAI, está realizando neste momento a
eleição da nova mesa diretora da entidade para o ano de 2017. O processo de escolha
acontece de acordo com o descrito no Estatuto Social da AMAI, que discorre sobre o
sistema de revezamento de partidos para o cargo de Presidente e demais membros,
com início no primeiro ano de mandato, pelo partido com o maior número de Prefeitos
empossados. Desta forma, o PSD, com 05 prefeitos eleitos teve o direito de eleger o
presidente para a gestão 2017. Concorriam ao cargo os prefeitos Noeli Dal Magro,
Lajeado Grande, Leomar Listoni, Passos Maia, Volmir Felipe, Vargeäo, Avelino
Menegolla, Xanxerê e Lírio Dagort, Xaxim. O escolhido para ser o novo presidente da
Amai, foi o prefeito de Xaxim Lírio Dagort. Conforme manda o estatuto da entidade, a
presidência será do PSD, 5 prefeitos, 1ª Vice-presidência do PMDB com 4 prefeitos, 2ª
Vice-presidência do PT com 2 prefeitas.
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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 20/01/2017
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 20/01/2017
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Veículo: Guia Tem- Abelardo Luz
Data: 21/01/2017

Prefeito de Xaxim será o
presidente da AMAI na gestão
2017
Lírio Dagort (PSD) assumiu a presidência da entidade na última sexta-feira,
dia 20 de janeiro.
21/01/2017 às 20h46
Atualizada em 23/01/2017 - 11h24

A Associação dos Municípios do
Alto Irani (AMAI) realizou na
sexta-feira (20) a eleição e posse
da Diretoria Executiva e
Conselho Fiscal para o exercício
2017. O evento contou com a
presença dos 14 Prefeitos da
região.

A Diretoria ficou com a seguinte
composição:

Presidente: Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim
1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada
2ª Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) – Prefeita de São Domingos

Em seu pronunciamento, o novo Presidente agradeceu o apoio dos prefeitos do partido
pela indicação e disse que fará uma gestão exemplar na Associação.

“Sabemos da importância da AMAI, viemos para somar e pretendemos buscar junto às
lideranças políticas estaduais e federais, recursos e projetos para nossos municípios.
Contamos com os colegas prefeitos e prefeitas para o levantamento das demandas e
nos colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso”, ressaltou Lírio.

Na próxima semana o Presidente estará conversando com a equipe da AMAI para se
inteirar dos trabalhos e elaborar o planejamento institucional para 2017.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 21/01/2017

PRESIDENTE DA AMAI INTEGRA CHAPA DE CONSENSO DA
DIRETORIA DA FECAM

A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) realiza nesta a sexta-feira, 27
de janeiro, às 14 horas, a eleição da Diretoria que deverá ocorrer por
aclamação, no auditório da Associação de Municípios da Região da Grande
Florianópolis (GRANFPOLIS). A posse será realizada na sequência, às 16
horas, no mesmo local.
A prefeita reeleita de São José, Adeliana Dal Pont, deve ser a presidente na
Gestão 2017/2018. É ela quem lidera a chapa única de consenso registrada na
tarde da última quarta-feira (18), para o Conselho Executivo e Fiscal da
entidade.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort faz parte da chapa
como membro titular do Conselho Fiscal. Com o registro da chapa única foi
mantido o consenso no acordo de alternância entre partidos e regiões.
Os Conselhos Executivo e Fiscal, juntamente com o Conselho Deliberativo,
composto pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de
Santa Catarina, formam o Conselho Político da FECAM, pluripartidário e
contemplando todas as regiões do Estado.
Confira a chapa registrada para os Conselhos Executivo e Fiscal da FECAM:
CHAPA PARA A ELEIÇÃO FECAM PERÍODO 2017/2018
CONSELHO EXECUTIVO
Presidente: Adeliana Dal Pont (PSD) – Prefeita de São José - GRANFPOLIS
1º Vice-presidente: Volnei José Morastoni (PMDB) – Prefeito de Itajaí - AMFRI
2º Vice-presidente: Sisi Blind (PP) – Prefeita de São Cristóvão do Sul - AMURC
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3º Vice-presidente: Saulo Sperotto (PSDB) – Prefeito de Caçador - AMARP
1º Secretário: Paulo Roberto Weiss (PT) – Prefeito de Rodeio - AMMVI
2º Secretário: Marlon Roberto Neiber (PR) – Prefeito de Itapoá - AMUNESC
CONSELHO FISCAL – Titulares
Ademir Magagnin (PP) – Prefeito de Cocal de Sul - AMREC
Sadi Inácio Bonamigo (PT) – Prefeito de Descanso - AMEOSC
Juliano Pozzi Pereira (PSDB) – Prefeito de Irineópolis - AMPLANORTE
Ricardo Luis Maldaner (PMDB) – Prefeita de Modelo - AMERIOS
Thiago Costa (PSB) – Prefeito de Rio Rufino - AMURES
Adeli José Riffel (PR) – Prefeito de São Bernardino - AMNOROESTE
Joares Carlos Ponticelli (PP) – Prefeito de Tubarão - AMUREL
Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim - AMAI
CONSELHO FISCAL – Suplentes
Ademil Antônio da Rosa (PSD) – Prefeito de Brunópolis - AMPLASC
João Carlos Gottardi (PP) – Prefeito de Corupá - AMVALI
Éder Mattos (PSB) – Prefeito de Meleiro - AMESC
Nédio Antônio Cassol (PMDB) – Prefeito de Nova Erechim - AMOSC
Neusa Klein Maraschini (PP) – Prefeita de Peritiba - AMAUC
Mauro Dresch (PSD) – Prefeito de Treze Tílias - AMMOC
Geovana Gessner (PMDB) – Prefeita de Trombudo Central - AMAVI
Assessoria de Imprensa
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Veículo: Rede Princesa
Data: 21/01/2017

Presidente da AMAI participa de encontro com o Deinfra

O Prefeito de Xaxim e Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI), Lírio Dagort participou nesta quarta-feira (25) do Dia de Ação de
Governo, realizado por meio da Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos
do Governo de Santa Catarina, na Agência de Desenvolvimento Regional de
Xanxerê (ADR Xanxerê) com o Departamento Estadual de Infraestrutura
(Deinfra).
Dagort pediu ao Presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, que olhasse com
carinho os pedidos dos Prefeitos e informou que será organizada pela AMAI uma
comitiva para levar os pleitos dos municípios ao Governador Raimundo
Colombo.
A AMAI realizará Assembleia no próximo dia seis de fevereiro onde cada
município apresentará as demandas para serem levadas ao Estado.
Também estiveram presentes, o Prefeito de Ponte Serrada e 1º vice da AMAI,
Alceu Wrubel, a Prefeita de São Domingos e 2ª vice da AMAI, Eliéze Comachio,
o Prefeito de Marema, Adilson Barella, o Prefeito de Xanxerê, Avelino Menegolla
e o Vice-Prefeito de Abelardo Luz, Cleomar Finger.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lê Notícias - Xaxim
Data: 23/01/2017

Presidente da Amai, Lírio Dagort integra chapa de consenso da
diretoria da Fecam
Por: LÊ NOTÍCIAS
23/01/2017 17:06 - Atualizado em 23/01/2017 17:06
Prefeito
de
Xaxim
compõe
Conselho Fiscal (Foto: Assessoria
Amai)
A Federação Catarinense de
Municípios (Fecam) realiza nesta
sexta-feira (27), as 14h, a eleição da
Diretoria que deverá ocorrer por
aclamação,
no
auditório
da
Associação de Municípios da Região
da
Grande
Florianópolis
(GRANFPOLIS). A posse será
realizada na sequência, as 16h, no
mesmo local.
A prefeita reeleita de São José,
Adeliana Dal Pont, deve ser a
presidente na Gestão 2017/2018. É
ela quem lidera a chapa única de
consenso registrada na tarde da
última quarta-feira (18), para o
Conselho Executivo e Fiscal da
entidade.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da
AMAI, Lírio Dagort, faz parte da
chapa como membro titular do
Conselho Fiscal. Com o registro da
chapa única, foi mantido o consenso
no acordo de alternância entre
partidos e regiões.
Os Conselhos Executivo e Fiscal, juntamente com o Conselho Deliberativo, composto
pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de Santa Catarina,
formam o Conselho Político da FECAM, pluripartidário e contemplando todas as regiões
do Estado. Confira a chapa registrada para os Conselhos Executivo e Fiscal da FECAM:

CHAPA PARA A ELEIÇÃO FECAM PERÍODO 2017/2018
CONSELHO EXECUTIVO
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Presidente: Adeliana Dal Pont (PSD) – Prefeita de São José - GRANFPOLIS
1º Vice-presidente: Volnei José Morastoni (PMDB) – Prefeito de Itajaí - AMFRI
2º Vice-presidente: Sisi Blind (PP) – Prefeita de São Cristóvão do Sul - AMURC
3º Vice-presidente: Saulo Sperotto (PSDB) – Prefeito de Caçador - AMARP
1º Secretário: Paulo Roberto Weiss (PT) – Prefeito de Rodeio - AMMVI
2º Secretário: Marlon Roberto Neiber (PR) – Prefeito de Itapoá - AMUNESC

CONSELHO FISCAL – Titulares
Ademir Magagnin (PP) – Prefeito de Cocal de Sul - AMREC
Sadi Inácio Bonamigo (PT) – Prefeito de Descanso - AMEOSC
Juliano Pozzi Pereira (PSDB) – Prefeito de Irineópolis - AMPLANORTE
Ricardo Luis Maldaner (PMDB) – Prefeita de Modelo - AMERIOS
Thiago Costa (PSB) – Prefeito de Rio Rufino - AMURES
Adeli José Riffel (PR) – Prefeito de São Bernardino - AMNOROESTE
Joares Carlos Ponticelli (PP) – Prefeito de Tubarão - AMUREL
Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim - AMAI

CONSELHO FISCAL – Suplentes
Ademil Antônio da Rosa (PSD) – Prefeito de Brunópolis - AMPLASC
João Carlos Gottardi (PP) – Prefeito de Corupá - AMVALI
Éder Mattos (PSB) – Prefeito de Meleiro - AMESC
Nédio Antônio Cassol (PMDB) – Prefeito de Nova Erechim - AMOSC
Neusa Klein Maraschini (PP) – Prefeita de Peritiba - AMAUC
Mauro Dresch (PSD) – Prefeito de Treze Tílias - AMMOC
Geovana Gessner (PMDB) – Prefeita de Trombudo Central - AMAVI
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Veículo: Rádio Clube SD – São Domingos
Data: 23/01/2017

PREFEITO DE XAXIM PRESIDE A AMAI NA GESTÃO 2017
23/01/2017 – SEGUNDA-FEIRA

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), realizou na sexta-feira (20)
,a eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o exercício
2017. O evento contou com a presença dos 14 prefeitos da região.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim
1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada
2ª Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) – Prefeita de São Domingos
O novo presidente agradeceu o apoio dos prefeitos do partido pela indicação e
disse que fará uma gestão exemplar na Associação. “Sabemos da importância
da AMAI, viemos para somar e pretendemos buscar junto às lideranças
políticas estaduais e federais, recursos e projetos para nossos municípios.
Contamos com os colegas prefeitos e prefeitas para o levantamento das
demandas e nos colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso”,
ressaltou.
Nesta semana, o presidente estará conversando com a equipe da AMAI para
se inteirar dos trabalhos e elaborar o planejamento institucional para 2017.

Fonte (texto e fotos): Ascom Amai / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti
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Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 23/01/2017

Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort preside a AMAI na gestão 2017

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na sexta-feira (20) a
eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o exercício 2017.
O evento contou com a presença dos 14 Prefeitos da região.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim
1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada
2ª Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) – Prefeita de São Domingos
Em seu pronunciamento, o novo Presidente agradeceu o apoio dos prefeitos do
partido pela indicação e disse que fará uma gestão exemplar na Associação.
“Sabemos da importância da AMAI, viemos para somar e pretendemos buscar
junto às lideranças políticas estaduais e federais, recursos e projetos para
nossos municípios. Contamos com os colegas prefeitos e prefeitas para o
levantamento das demandas e nos colocamos à disposição para auxiliar no
que for preciso”, ressaltou Lírio.
Na próxima semana o Presidente estará conversando com a equipe da AMAI
para se inteirar dos trabalhos e elaborar o planejamento institucional para 2017.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

Relatório de Atividades 2017

32

Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 23/01/2017

Presidente da AMAI, Lírio Dagort
Integra chapa de consenso da
diretoria da Fecam
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 23/01/2017 - 16h10

O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort
faz parte da chapa como membro titular do Conselho
Fiscal. (Foto: ascom. Amai).

A Federação Catarinense de Municípios (Fecam)
realiza nesta a sexta-feira, 27 de janeiro, às 14
horas, a eleição da Diretoria que deverá ocorrer por
aclamação, no auditório da Associação de
Municípios da Região da Grande Florianópolis
(GRANFPOLIS). A posse será realizada na
sequência, às 16 horas, no mesmo local.

A prefeita reeleita de São José, Adeliana Dal Pont,
deve ser a presidente na Gestão 2017/2018. É ela
quem lidera a chapa única de consenso registrada
na tarde da última quarta-feira (18), para o
Conselho Executivo e Fiscal da entidade.

O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort faz parte da chapa como
membro titular do Conselho Fiscal. Com o registro da chapa única foi mantido o
consenso no acordo de alternância entre partidos e regiões.

Os Conselhos Executivo e Fiscal, juntamente com o Conselho Deliberativo, composto
pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de Santa Catarina,
formam o Conselho Político da FECAM, pluripartidário e contemplando todas as regiões
do Estado.
Confira a chapa registrada para os Conselhos Executivo e Fiscal da FECAM:
CHAPA PARA A ELEIÇÃO FECAM PERÍODO 2017/2018
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CONSELHO EXECUTIVO

Presidente: Adeliana Dal Pont (PSD) – Prefeita de São José - GRANFPOLIS
1º Vice-presidente: Volnei José Morastoni (PMDB) – Prefeito de Itajaí - AMFRI
2º Vice-presidente: Sisi Blind (PP) – Prefeita de São Cristóvão do Sul - AMURC
3º Vice-presidente: Saulo Sperotto (PSDB) – Prefeito de Caçador - AMARP
1º Secretário: Paulo Roberto Weiss (PT) – Prefeito de Rodeio - AMMVI
2º Secretário: Marlon Roberto Neiber (PR) – Prefeito de Itapoá - AMUNESC

CONSELHO FISCAL – Titulares

Ademir Magagnin (PP) – Prefeito de Cocal de Sul - AMREC
Sadi Inácio Bonamigo (PT) – Prefeito de Descanso - AMEOSC
Juliano Pozzi Pereira (PSDB) – Prefeito de Irineópolis - AMPLANORTE
Ricardo Luis Maldaner (PMDB) – Prefeita de Modelo - AMERIOS
Thiago Costa (PSB) – Prefeito de Rio Rufino - AMURES
Adeli José Riffel (PR) – Prefeito de São Bernardino - AMNOROESTE
Joares Carlos Ponticelli (PP) – Prefeito de Tubarão - AMUREL
Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim - AMAI

CONSELHO FISCAL – Suplentes

Ademil Antônio da Rosa (PSD) – Prefeito de Brunópolis - AMPLASC
João Carlos Gottardi (PP) – Prefeito de Corupá - AMVALI
Éder Mattos (PSB) – Prefeito de Meleiro - AMESC
Nédio Antônio Cassol (PMDB) – Prefeito de Nova Erechim - AMOSC
Neusa Klein Maraschini (PP) – Prefeita de Peritiba - AMAUC
Mauro Dresch (PSD) – Prefeito de Treze Tílias - AMMOC
Geovana Gessner (PMDB) – Prefeita de Trombudo Central – AMAVI

Fonte: Assessoria de Comunicação – Amai
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Veículo: Destaque Oeste – Ponte Serrada
Data: 24/01/2017

PREFEITO DE XAXIM, LÍRIO
DAGORT PRESIDE A AMAI NA
GESTÃO 2017
| 24 JANEIRO, 2017 AT 10:21

Como 1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada
Foto: Assessoria

A Associação dos
Municípios do Alto Irani
(AMAI) realizou na última
sexta-feira (20) a eleição e
posse da Diretoria Executiva
e Conselho Fiscal para o
exercício 2017. O evento
contou com a presença dos
14 Prefeitos da região.
A Diretoria ficou com a
seguinte composição:
Presidente: Lírio Dagort
(PSD) – Prefeito de Xaxim
1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada
2ª Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) – Prefeita de São Domingos
Em seu pronunciamento, o novo Presidente agradeceu o apoio dos prefeitos do
partido pela indicação e disse que fará uma gestão exemplar na Associação.
“Sabemos da importância da AMAI, viemos para somar e pretendemos buscar
junto às lideranças políticas estaduais e federais, recursos e projetos para
nossos municípios. Contamos com os colegas prefeitos e prefeitas para o
levantamento das demandas e nos colocamos à disposição para auxiliar no
que for preciso”, ressaltou Lírio.
Na próxima semana o Presidente estará conversando com a equipe da AMAI
para se inteirar dos trabalhos e elaborar o planejamento institucional para se
inteirar dos trabalhos e elaborar o planejamento institucional para 2017.

Fonte: Assessoria
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 24/01/2017

Presidente da AMAI integra a nova diretoria da Fecam
Por: Carol Debiasi
24 Jan 2017 08:30

(Foto: Voz da
Cidade/Divulgação)

A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) realiza nesta a sexta-feira (27), às 14
horas, a eleição da Diretoria que deverá ocorrer por aclamação, no auditório da
Associação de Municípios da Região da Grande Florianópolis (GRANFPOLIS). A posse
será realizada na sequência, às 16 horas, no mesmo local.
A prefeita reeleita de São José, Adeliana Dal Pont, deve ser a presidente na Gestão
2017/2018. É ela quem lidera a chapa única de consenso registrada na tarde da última
quarta-feira (18), para o Conselho Executivo e Fiscal da entidade.
O prefeito de Xaxim e presidente da AMAI, Lírio Dagort faz parte da chapa como
membro titular do Conselho Fiscal. Com o registro da chapa única foi mantido o
consenso no acordo de alternância entre partidos e regiões.
Os Conselhos Executivo e Fiscal, juntamente com o Conselho Deliberativo, composto
pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de Santa Catarina,
formam o Conselho Político da FECAM, pluripartidário e contemplando todas as regiões
do Estado.

Confira a chapa registrada para os Conselhos Executivo e Fiscal da FECAM:
Conselho Executivo
Presidente: Adeliana Dal Pont (PSD) – Prefeita de São José - GRANFPOLIS
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1º Vice-presidente: Volnei José Morastoni (PMDB) – Prefeito de Itajaí - AMFRI
2º Vice-presidente: Sisi Blind (PP) – Prefeita de São Cristóvão do Sul - AMURC
3º Vice-presidente: Saulo Sperotto (PSDB) – Prefeito de Caçador - AMARP
1º Secretário: Paulo Roberto Weiss (PT) – Prefeito de Rodeio - AMMVI
2º Secretário: Marlon Roberto Neiber (PR) – Prefeito de Itapoá - AMUNESC
Conselho Fiscal – Titulares
Ademir Magagnin (PP) – Prefeito de Cocal de Sul - AMREC
Sadi Inácio Bonamigo (PT) – Prefeito de Descanso - AMEOSC
Juliano Pozzi Pereira (PSDB) – Prefeito de Irineópolis - AMPLANORTE
Ricardo Luis Maldaner (PMDB) – Prefeita de Modelo - AMERIOS
Thiago Costa (PSB) – Prefeito de Rio Rufino - AMURES
Adeli José Riffel (PR) – Prefeito de São Bernardino - AMNOROESTE
Joares Carlos Ponticelli (PP) – Prefeito de Tubarão - AMUREL
Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim - AMAI
Conselho Fiscal – Suplentes
Ademil Antônio da Rosa (PSD) – Prefeito de Brunópolis - AMPLASC
João Carlos Gottardi (PP) – Prefeito de Corupá - AMVALI
Éder Mattos (PSB) – Prefeito de Meleiro - AMESC
Nédio Antônio Cassol (PMDB) – Prefeito de Nova Erechim - AMOSC
Neusa Klein Maraschini (PP) – Prefeita de Peritiba - AMAUC
Mauro Dresch (PSD) – Prefeito de Treze Tílias - AMMOC
Geovana Gessner (PMDB) – Prefeita de Trombudo Central – AMAVI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 24/01/2017

Presidente da Amai, Lírio Dagort integra chapa de
consenso da diretoria da Fecam
24 de janeiro de 2017 - 08:01 / Comunidade Política |

Foto: divulgação

A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) realiza nesta a sexta-feira, 27 de
janeiro, às 14 horas, a eleição da Diretoria que deverá ocorrer por aclamação, no
auditório da Associação de Municípios da Região da Grande Florianópolis
(GRANFPOLIS). A posse será realizada na sequência, às 16 horas, no mesmo local.
A prefeita reeleita de São José, Adeliana Dal Pont, deve ser a presidente na Gestão
2017/2018. É ela quem lidera a chapa única de consenso registrada na tarde da última
quarta-feira (18), para o Conselho Executivo e Fiscal da entidade.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort faz parte da chapa como
membro titular do Conselho Fiscal. Com o registro da chapa única foi mantido o
consenso no acordo de alternância entre partidos e regiões.
Os Conselhos Executivo e Fiscal, juntamente com o Conselho Deliberativo, composto
pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de Santa Catarina,
formam o Conselho Político da FECAM, pluripartidário e contemplando todas as regiões
do Estado.
Confira a chapa registrada para os Conselhos Executivo e Fiscal da FECAM:

CHAPA PARA A ELEIÇÃO FECAM PERÍODO 2017/2018
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CONSELHO EXECUTIVO
Presidente: Adeliana Dal Pont (PSD) – Prefeita de São José – GRANFPOLIS
1º Vice-presidente: Volnei José Morastoni (PMDB) – Prefeito de Itajaí – AMFRI
2º Vice-presidente: Sisi Blind (PP) – Prefeita de São Cristóvão do Sul – AMURC
3º Vice-presidente: Saulo Sperotto (PSDB) – Prefeito de Caçador – AMARP
1º Secretário: Paulo Roberto Weiss (PT) – Prefeito de Rodeio – AMMVI
2º Secretário: Marlon Roberto Neiber (PR) – Prefeito de Itapoá – AMUNESC

CONSELHO FISCAL – Titulares
Ademir Magagnin (PP) – Prefeito de Cocal de Sul – AMREC
Sadi Inácio Bonamigo (PT) – Prefeito de Descanso – AMEOSC
Juliano Pozzi Pereira (PSDB) – Prefeito de Irineópolis – AMPLANORTE
Ricardo Luis Maldaner (PMDB) – Prefeita de Modelo – AMERIOS
Thiago Costa (PSB) – Prefeito de Rio Rufino – AMURES
Adeli José Riffel (PR) – Prefeito de São Bernardino – AMNOROESTE
Joares Carlos Ponticelli (PP) – Prefeito de Tubarão – AMUREL
Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim – AMAI

CONSELHO FISCAL – Suplentes
Ademil Antônio da Rosa (PSD) – Prefeito de Brunópolis – AMPLASC
João Carlos Gottardi (PP) – Prefeito de Corupá – AMVALI
Éder Mattos (PSB) – Prefeito de Meleiro – AMESC
Nédio Antônio Cassol (PMDB) – Prefeito de Nova Erechim – AMOSC
Neusa Klein Maraschini (PP) – Prefeita de Peritiba – AMAUC
Mauro Dresch (PSD) – Prefeito de Treze Tílias – AMMOC
Geovana Gessner (PMDB) – Prefeita de Trombudo Central – AMAVI (Assessoria de
imprensa)
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Veículo: Portal Fwcam -Florianópolis
Data: 24/01/2017

Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort preside a AMAI na gestão 2017
AMAI
24 de janeiro de 201711:55

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na sexta-feira (20) a eleição e
posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o exercício 2017. O evento contou com a
presença dos 14 Prefeitos da região.

A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim
1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada
2ª Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) – Prefeita de São Domingos
Em seu pronunciamento, o novo Presidente agradeceu o apoio dos prefeitos do partido
pela indicação e disse que fará uma gestão exemplar na Associação.
“Sabemos da importância da AMAI, viemos para somar e pretendemos buscar junto às
lideranças políticas estaduais e federais, recursos e projetos para nossos municípios.
Contamos com os colegas prefeitos e prefeitas para o levantamento das demandas e nos
colocamos à disposição para auxiliar no que for preciso”, ressaltou Lírio.
Na próxima semana o Presidente estará conversando com a equipe da AMAI para se
inteirar dos trabalhos e elaborar o planejamento institucional para 2017.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 24/01/2017
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 24/01/2017
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Veículo: O Diário - Xanxerê
Data: 24/01/2017
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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 24/01/2017
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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 24/01/2017
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 25/01/2017

Presidente da AMAI participa de
encontro com o Deinfra
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 25/01/2017 - 17h05

A AMAI realizará Assembleia no próximo dia seis de fevereiro onde cada município apresentará as
demandas para serem levadas ao Estado. (Foto: Ascom. Amai).

O Prefeito de Xaxim e Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI),
Lírio Dagort participou nesta quarta-feira (25) do Dia de Ação de Governo, realizado por
meio da Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos do Governo de Santa Catarina,
na Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê (ADR Xanxerê) com o
Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra).
Dagort pediu ao Presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, que olhasse com carinho
os pedidos dos Prefeitos e informou que será organizada pela AMAI uma comitiva para
levar os pleitos dos municípios ao Governador Raimundo Colombo.
A AMAI realizará Assembleia no próximo dia seis de fevereiro onde cada município
apresentará as demandas para serem levadas ao Estado.
Também estiveram presentes, o Prefeito de Ponte Serrada e 1º vice da AMAI, Alceu
Wrubel, a Prefeita de São Domingos e 2ª vice da AMAI, Eliéze Comachio, o Prefeito de
Marema, Adilson Barella, o Prefeito de Xanxerê, Avelino Menegolla e o Vice-Prefeito de
Abelardo Luz, Cleomar Finger.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Amai
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Veículo: LÊ NOTÍCIAS - Xaxim
Data: 25/01/2017

Presidente da Amai participa de
encontro com o Deinfra
25/01/2017 18:05 - Atualizado em 25/01/2017 18:06

Prefeito representou Xaxim e a Amai (Fotos: Divulgação/Amai)
O prefeito de Xaxim e presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai),
Lírio Dagort participou nesta quarta-feira (25) do Dia de Ação de Governo, realizado por
meio da Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos do Governo de Santa Catarina,
na Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê (ADR Xanxerê) com o
Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra).
Dagort pediu ao presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, que olhasse com carinho
os pedidos dos prefeitos e informou que será organizada pela Amai uma comitiva para
levar os pleitos dos municípios ao governador Raimundo Colombo.
A Amai realizará Assembleia no próximo dia seis de fevereiro onde cada município
apresentará as demandas para serem levadas ao Estado.
Também estiveram presentes, o prefeito de Ponte Serrada e 1º vice da Amai, Alceu
Wrubel, a prefeita de São Domingos e 2ª vice da Amai, Eliéze Comachio, o prefeito de
Marema, Adilson Barella, o prefeito de Xanxerê, Avelino Menegolla e o vice-prefeito de
Abelardo Luz, Cleomar Finger.
Fonte: Fecam
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Veículo: Alternativa FM – Faxinal dos Guedes
Data:26/01/2017

Presidente da AMAI participa de encontro com o Deinfra

Qui, 26 de Janeiro de 2017, 06h16min
O Prefeito de Xaxim e Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI), Lírio Dagort participou nesta quarta-feira (25) do Dia de Ação de
Governo, realizado por meio da Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos
do Governo de Santa Catarina, na Agência de Desenvolvimento Regional de
Xanxerê (ADR Xanxerê) com o Departamento Estadual de Infraestrutura
(Deinfra).
Dagort pediu ao Presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, que olhasse com
carinho os pedidos dos Prefeitos e informou que será organizada pela AMAI uma
comitiva para levar os pleitos dos municípios ao Governador Raimundo
Colombo.
A AMAI realizará Assembleia no próximo dia seis de fevereiro onde cada
município apresentará as demandas para serem levadas ao Estado.
Também estiveram presentes, o Prefeito de Ponte Serrada e 1º vice da AMAI,
Alceu Wrubel, a Prefeita de São Domingos e 2ª vice da AMAI, Eliéze Comachio,
o Prefeito de Marema, Adilson Barella, o Prefeito de Xanxerê, Avelino Menegolla
e o Vice-Prefeito de Abelardo Luz, Cleomar Finger.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 26/01/2017

Presidente da Amai participa de encontro com o
Deinfra
26 de janeiro de 2017 - 08:37 / Política |

O Prefeito de Xaxim e Presidente da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI), Lírio Dagort participou nesta quarta-feira (25) do Dia de Ação de
Governo, realizado por meio da Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos
do Governo de Santa Catarina, na Agência de Desenvolvimento Regional de
Xanxerê (ADR Xanxerê) com o Departamento Estadual de Infraestrutura
(Deinfra).
Dagort pediu ao Presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, que olhasse com
carinho os pedidos dos Prefeitos e informou que será organizada pela AMAI
uma comitiva para levar os pleitos dos municípios ao Governador Raimundo
Colombo.
A AMAI realizará Assembleia no próximo dia seis de fevereiro onde cada
município apresentará as demandas para serem levadas ao Estado.
Também estiveram presentes, o Prefeito de Ponte Serrada e 1º vice da AMAI,
Alceu Wrubel, a Prefeita de São Domingos e 2ª vice da AMAI, Eliéze
Comachio, o Prefeito de Marema, Adilson Barella, o Prefeito de Xanxerê,
Avelino Menegolla e o Vice-Prefeito de Abelardo Luz, Cleomar Finger.
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 27/01/2017
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 27/01/2017
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 27/01/2017

51

Relatório de Atividades 2017

Veículo: O Falcão – Abelardo Luz
Data: 27/01/2017
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 30/01/2017
30/01/2017 11h56 | Atualizado em 30/01/2017 11h58
Por Oeste Mais

Amai mantém representatividade em nova
diretoria da Fecam
Prefeitos de Xanxerê, Xaxim e São Domingos integram o órgão

Nova diretoria da
Fecam foi eleita na
última sexta-feira
(Foto: Divulgação)

Na última
sexta-feira, dia
27, a
Federação
Catarinense de
Municípios
(Fecam) e as
coligadas
Escola de
Gestão Pública Municipal (Egem), Agência Reguladora Intermunicipal de
Saneamento (Aris) e o Consócio de Informática na Gestão Pública Municipal
(Ciga) realizaram assembleias ordinárias para a eleição das diretorias.
Da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), os seguintes prefeitos e
prefeita participam da composição: prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio
Dagort, como conselheiro fiscal titular da Fecam; prefeita de São Domingos e 2ª
vice-presidente da Amai, Eliéze Comachio, como conselheira fiscal titular da
Egem; e o prefeito de Xanxerê, Avelino Menegolla, como conselheiro fiscal titular
da Aris.
Outra forma de representação é a participação no Conselho Deliberativo da
Fecam, composto pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios
de Santa Catarina, vaga também ocupada pelo presidente da Amai, Lírio Dagort.
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Veículo: Destaque Oeste – Ponte Serrada
Data: 30/01/2017

PREFEITO DE XANXERÊ
ASSUME COMO
CONSELHEIRO FISCAL NA
DIRETORIA DA ARIS
30 JANEIRO, 2017 AT 18:13

A Federação Catarinense de Municípios (Fecam) juntamente com as coligadas Escola de Gestão
Pública Municipal (Egem), Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris) e
o Consócio de Informática na Gestão Pública Municipal (Ciga), realizaram
Assembleias Ordinárias para
eleição das diretorias.

O Prefeito de Xanxerê, Avelino
Menegolla, passa a ser
conselheiro fiscal titular da
Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento
(Aris). O vice-prefeito de
Xanxerê, Ivan Marques, esteve
em Florianópolis, na semana que
passou, quando participou da
assembleia de Fecam. Segundo
ele, ter o Prefeito de Xanxerê na
diretoria é de grande relevância.
– Nosso prefeito como parte da
diretoria faz com que Xanxerê
tenha voto e isso vai ajudar muito o município -disse.
Além de Menegolla, o Prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, assume
como conselheiro fiscal titular da Fecam. A Prefeitura de São Domingos, e 2ª Vicepresidente da Amai, Eliéze Comachio, como Conselheira Fiscal Titular da Egem;
utra forma de representação é a participação no Conselho Deliberativo da Fecam que
é composto pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de Santa
Catarina, vaga também ocupada pelo presidente da Amai, Lírio Dagort, que disse por
meio da imprensa da Amai, que é de extrema importância manter a representatividade
para que a região tenha condições de colaborar na defesa das demandas que são de
interesse comum de todos os municípios.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort faz parte da composição da
diretoria, como conselheiro fiscal titular da FECAM.
Fonte: Assessoria - Imagem: Divulgação
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 30/01/2017

Amai mantém a representatividade junto a
Diretoria da Fecam e Coligadas
30 de janeiro de 2017 - 11:36 / Comunidade Política | 0 Comentários

( Patricisa
Na última sexta-feira (27), a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) juntamente
com as coligadas Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM), Agência Reguladora
Intermunicipal de Saneamento (ARIS) e o Consócio de Informática na Gestão Pública
Municipal (CIGA), realizaram Assembleias Ordinárias para eleição das Diretorias.
Da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), os seguintes Prefeitos e Prefeita
participam da composição:
– Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, como Conselheiro Fiscal Titular da
Fecam;
– Prefeita de São Domingos e 2ª Vice-presidente da AMAI, Eliéze Comachio, como
Conselheira Fiscal Titular da EGEM;
– Prefeito de Xanxerê, Avelino Menegolla, como Conselheiro Fiscal Titular da ARIS.
Outra forma de representação é a participação no Conselho Deliberativo da Fecam que
é composto pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de Santa
Catarina, vaga também ocupada pelo Presidente da AMAI, Lírio Dagort.
Lírio comenta que é de extrema importância manter a representatividade para que a região
tenha condições de colaborar na defesa das demandas que são de interesse comum de
todos os municípios.
(Assessoria de imprensa)
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 30/01/2017

AMAI mantém a
representatividade junto a
Diretoria da Fecam e Coligadas
Por Jéssica Kuczkowski Turelli- Em 30/01/2017 - 09h33
Presidente da AMAI,
Lírio Dagort com a
Diretoria da Fecam.
(Foto: Ascom. Amai).

Na última sextafeira
(27),
a
Federação
Catarinense
de
Municípios (Fecam)
juntamente com as
coligadas Escola de
Gestão
Pública
Municipal (EGEM),
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) e o Consócio de Informática
na Gestão Pública Municipal (CIGA), realizaram Assembleias Ordinárias para eleição
das Diretorias.
Da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), os seguintes Prefeitos e Prefeita
participam da composição:
- Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, como Conselheiro Fiscal Titular
da Fecam;
- Prefeita de São Domingos e 2ª Vice-presidente da AMAI, Eliéze Comachio, como
Conselheira Fiscal Titular da EGEM;
- Prefeito de Xanxerê, Avelino Menegolla, como Conselheiro Fiscal Titular da ARIS.

Outra forma de representação é a participação no Conselho Deliberativo da Fecam que
é composto pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de Municípios de Santa
Catarina, vaga também ocupada pelo Presidente da AMAI, Lírio Dagort.
Lírio comenta que é de extrema importância manter a representatividade para que a
região tenha condições de colaborar na defesa das demandas que são de interesse
comum de todos os municípios.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Amai
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Veículo: O Diário - Xanxerê
Data: 31/01/2017
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