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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 3/02/2017

58

Relatório de Atividades 2017

59

Veículo: Destaque Oeste – Ponte Serrada
Data: 10/02/2017

DEPARTAMENTO DE
MOVIMENTO ECONÔMICO
FAZ VISITAS AOS
MUNICÍPIOS DA AMAI
10 FEVEREIRO, 2017 AT 09:21

O departamento de Movimento Econômico da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI), por meio do Coordenador Leocir Gandolfi, esteve realizando visitas aos
municípios nas últimas duas semanas.
Leocir apresentou aos Prefeitos e servidores como funciona o departamento, números
e informações dos municípios referentes ao movimento econômicos, também sobre a
importância da atuação dos técnicos municipais para o aumento do valor adicionado
(VA) e crescimento dos índices.

Fonte: Assessoria / Imagem: Divulgação
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Veículo: Destaque Oeste – Ponte Serrada
Data: 15/02/2017

PREFEITOS DA AMAI
PARTICIPAM DE POSSE DA
ADR XANXERÊ
JEAN AZEREDO
15 FEVEREIRO, 2017 AT 07:00

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) participaram
na última sexta-feira (10) da posse no novo Secretário Executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional de Xanxerê (ADR), Ademir Gasparini.
Participaram o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, de Bom Jesus,
Rafael Calza, de Entre Rios, Jurandi Dell Osbell, de Lajeado Grande, Noeli Dal Magro,
de Passos Maia, Leomar Listoni, de Vargeão, Volmir Felipe e de Xanxerê, Avelino
Menegolla.
O Presidente fez uso da palavra e parabenizou o novo Secretário reiterando o trabalho
que precisa ser realizado junto aos municípios em especial neste momento de crise em
que muitas prefeituras se encontram, bem como deixou a AMAI à disposição para
dialogar com a ADR na busca de soluções conjuntas.

Imagem: Divulgação / Fonte: Assessoria
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 20/02/2017
20 Fev 2017 16:29

Assembleia de Prefeitos da AMAI é
nesta terça-feira (21)
Por: Carol Debiasi
20 Fev 2017 16:29

(Foto: ARQUIVO/Tudo Sobre
Xanxerê)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta terça-feira (21),
Assembleia Ordinária de Prefeitos, às 9h, na sede em Xanxerê. Participará da reunião
o Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xaxim, Diego Roberto
Barbiero, que fará um minipalestra aos Prefeitos com o tema “A discricionariedade do
Administrador e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC): Poder Executivo e
Ministério Público unidos pelos interesses comunitários”.
Também integram a pauta da reunião a entrega das demandas levantadas pelos
municípios, criação de cargo de Gestor de Convênios, repasse de informações sobre a
integração do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e da agenda de eventos da AMAI.
(Assessoria AMAI)
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 20/02/2017

Assembleia de Prefeitos da AMAI
é nesta terça-feira (21)
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 20/02/2017 - 17h26

Imagem: Divulgação.

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realiza nesta terça-feira (21),
Assembleia Ordinária de Prefeitos, às 9h, na sede em Xanxerê.
Participará da reunião o Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Xaxim, Diego Roberto Barbiero, que fará um minipalestra aos Prefeitos com o tema
“A discricionariedade do Administrador e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC):
Poder Executivo e Ministério Público unidos pelos interesses comunitários”.
Também integram a pauta da reunião a entrega das demandas levantadas pelos
municípios, criação de cargo de Gestor de Convênios, repasse de informações sobre a
integração do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e da agenda de eventos da AMAI.

Fonte: Assessoria de Comunicação - Amai
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Veículo: Guia Tem – Abelardo Luz
Data: 21/02/2017

Promotor de Justiça participa da
assembleia de prefeitos da AMAI
21/02/2017 às 22h31
Atualizada em 22/02/2017 - 10h54

Foto Divulgação

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta terça-feira (21), a
segunda Assembleia de Prefeitos de 2017. Atendendo ao convite do Prefeito de Xaxim
e Presidente da AMAI, Lírio Dagort participou da reunião o Promotor de Justiça da 2ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Xaxim, Dr. Diego Roberto Barbiero.
O Presidente ressaltou que é importante para a gestão pública municipal o trabalho em
parceria com o Ministério Público, para que as situações em que os dois entes estejam
envolvidos sejam discutidas e resolvidas da melhor maneira possível.
Os Prefeitos também deliberaram sobre a criação de cargo de Gestor de Convênios.
Para esta contratação deverá ser atendida a Resolução Nº 08/2016, que define as
regras básicas para a contratação de colaboradores para os quadros funcionais da
AMAI.
Já na questão de integração do Sistema Nacional de Trânsito a Coordenadora do
Departamento Municipal de Trânsito de Xanxerê (DEMUT), Clarice Beatriz Serena,
apresentou de forma geral quais as responsabilidades assumidas pelo município
quando da municipalização do Trânsito.
Os Prefeitos solicitaram a AMAI que seja realizada uma reunião para tratar unicamente
deste tema, em virtude de que são necessários mais esclarecimentos para que os
municípios tomem a decisão para aderir ou não a integração.
Para finalizar o encontro foi apresentada a agenda de eventos da AMAI e o pleito de um
convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFSS) para o segundo
semestre, visando à formação continuada de professores da rede municipal, podendo
ser atendidas as seguintes áreas: Pedagogia, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia,
História, Matemática e Letras - Espanhol, Medicina (Saúde na Educação Básica) e
Artes.Fonte: Ascom AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data:21/02/2017

Prefeitos da Amai participam de segunda assembleia em
2017
Reunião realizada com representantes dos municípios da região serviu
para o debate de vários temas
21/02/2017 20h43 | Atualizado em 21/02/2017 20h46
Por Oeste Mais

Segunda assembleia da Amai foi realizada nesta terça-feira (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou nesta terça-feira, dia 21, a
segunda assembleia de prefeitos em 2017. Atendendo ao convite do prefeito de Xaxim
e presidente da Amai, Lírio Dagort, o promotor da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Xaxim, Diego Roberto Barbiero, participou da reunião.
O presidente ressaltou que é importante para a gestão pública municipal o trabalho em
parceria com o Ministério Público, para que as situações em que os dois entes estejam
envolvidos sejam discutidas e resolvidas da melhor maneira possível.
Os prefeitos também deliberaram sobre a criação do cargo de gestor de convênios. Para
esta contratação deverá ser atendida a Resolução Nº 08/2016, que define as regras
básicas para a contratação de colaboradores para os quadros funcionais da Amai.
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Já na questão de integração do Sistema Nacional de Trânsito a Coordenadora do
Departamento Municipal de Trânsito de Xanxerê (Demut), Clarice Beatriz Serena
apresentou de forma geral quais as responsabilidades assumidas pelo município
quando da municipalização do trânsito.
Os prefeitos também solicitaram à Amai para que seja realizada uma reunião para tratar
unicamente do tema, já que são necessários mais esclarecimentos para que os
municípios tomem a decisão de aderir ou não a integração.
Na assembleia ainda houve a apresentação da agenda de eventos da Amai e o pleito
de um convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFSS) para o segundo
semestre, visando a formação continuada de professores da rede municipal, com a
possibilidade de extensão das seguintes áreas: Pedagogia, Ciências Sociais, Filosofia,
Geografia, História, Matemática e Letras - Espanhol, Medicina (Saúde na Educação
Básica) e Artes.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 21/02/2017

Parceria entre MP e prefeituras é
assunto de palestra na AMAI
Por: Carol Debiasi
21 Fev 2017 09:34

(Foto: Carol Debiasi/Tudo Sobre
Xanxerê)

Prefeitos pertencentes à Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) participaram
nesta manhã de terça-feira (21) de uma assemblei geral com a presença do promotor
da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xaxim, Dr. Diego Roberto Barbiero. Além
de assuntos gerais, a palestra que aconteceu tratou sobre o tema “A discricionariedade
do Administrador e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC): Poder Executivo e
Ministério Público unidos pelos interesses comunitários”.
Na oportunidade, foram debatidas as demandas de cada município, bem como a criação
do cargo para Gestor de Convênios, o qual atualmente a AMAI não possui. Essa função
irá auxiliar os gestores de convênios que cada prefeitura tem para não perder prazos e
recursos nas esferas governamentais. Para ocupar o cargo, o profissional passará por
um processo seletivo de contratação. Outro assunto em pauta foi o repasse de
informações sobre integração do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).
Presidente da AMAI e prefeito de Xaxim, Lírio Dagort salientou que o conhecimento é a
principal arma de um prefeito para que, durante seu pleito, tudo transcorra dentro da
legalidade.
- A nossa preocupação como gestor é de poder fazer o melhor e estar junto com a
justiça, com as promotorias, e procurar fazer da melhor forma possível. A gente sabe
que as dificuldades nas prefeituras são muitas, então a gente tomou a liberdade de
convidar o Dr. Diego para nos dar as informações necessárias para que nós prefeitos
tenhamos certeza que vamos fazer as coisas certas. O conhecimento é a principal arma
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que um prefeito quando está no seu pleito,
então é importante isso para nossas
gestões – comenta o presidente.
Promotor, atendendo o convite, explanou
as principais atuações do Ministério Público
junto ao Executivo e de que forma pode
auxiliar nas atividades sem que as
prefeituras sofram penalidades mais rígidas
por não cumprirem as leis.
- Atendendo o convite do prefeito Lírio para
que a gente possa desmistificar um pouco do que é o Termo de Ajustamento de
Conduta. Qual a função do Ministério Público na participação da administração que a
gente possa equalizar os interesses do administrador com o Ministério Público? O que
é o Ministério Público? Para que serve? O que quer buscar junto com a
administração? Como uma relação mais próxima do Ministério público com Executivo,
sempre pautado pela legalidade, pode trazer benefício para a sociedade? – aponta o
Dr. Diego durante a palestra com os prefeitos.
Além disso, foi exposta aos chefes dos municípios a agenda de programação com as
atividades até o mês de junho. Na próxima quinta-feira (23) terá uma reunião do
colegiado de Assistência Social. Já para os demais meses há uma série de reuniões,
veja:
MARÇO
3 - Reunião do Colegiado de Cultura
6 - Reunião do Colegiado de Educação
6 e 7 - Curso noções gerais sobre a Defesa Civil: sistemas e atribuições
8 - Reunião CIR – Colegiado de Saúde
10 - Curso sobre licitações: noções gerais
27 - Palestra sobre Receita Própria Municipal – Relevância e responsabilidades dos
gestores
ABRIL
11 - Curso sobre Excel – exclusivo para os técnicos do Movimento Econômico
27 - Palestra sobre Novas Regras ISSQN
MAIO
16 e 17 - Curso sobre os Planos Municipais de Contingência
JUNHO
5 e 6 - Seminário Regional da Defesa Civil
Já para o segundo semestre de 2017 há probabilidade de firmar um convênio com a
Universidade Federal da Fronteira Sul (UFSS) para formação continuada de professores
da rede municipal, podendo ser atendidas as seguintes áreas: Pedagogia, Ciências
Sociais, Filosofia, Geografia, História, Matemática e Letras - Espanhol, Medicina (Saúde
na Educação Básica) e Artes.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 21/02/2017

Assembleia de Prefeitos da Amai é nesta
terça-feira (21)
21 de fevereiro de 2017 - 07:18 / Comunidade Política Xanxerê | 0 Comentários

Foto: Patrícia Silva/Lance Notícias

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realiza nesta terça-feira (21),
Assembleia Ordinária de Prefeitos, às 9h, na sede em Xanxerê.
Participará da reunião o Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca
de Xaxim, Diego Roberto Barbiero, que fará um minipalestra aos Prefeitos com o tema
“A discricionariedade do Administrador e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC):
Poder Executivo e Ministério Público unidos pelos interesses comunitários”.
Também integram a pauta da reunião a entrega das demandas levantadas pelos
municípios, criação de cargo de Gestor de Convênios, repasse de informações sobre a
integração do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) e da agenda de eventos da Amai.
(Assessoria de imprensa)
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Veículo: Lê Notícias - Xaxim
Data: 21/02/2017

Dagort e Barbiero lideram pautas em
Assembleia de Prefeitos da Amai em
Xanxerê
Prefeito e promotor de Justiça de Xaxim reuniram-se com prefeitos da região
Por: Janquieli Ceruti
21/02/2017 11:09 - Atualizado em 21/02/2017 11:11

Prefeitos mostraram-se atentos às exigências legais inerentes à função (Fotos: Marcos Schettini/LÊ)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou na manhã de hoje (21) uma
Assembleia Ordinária de Prefeitos na sede da organização em Xanxerê. No encontro,
que contou com a presença do promotor da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de
Xaxim, Diego Barbiero, aconteceu uma breve exposição com o tema “A
discricionariedade do administrador e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC):
Poder Executivo e Ministério Público unidos pelos interesses comunitários”. Nesta,
Barbiero esclareceu dúvidas referentes à administração pública e transparência, além
de corrupção e respeito às leis.
Lírio Dagort, prefeito de Xaxim e presidente da instituição, reuniu os mandatários para
que, conforme ele, “possam ter acesso às informações e respeito à constitucionalidade
e suas leis que, ainda mais exigentes, buscam maior transparência para que o cidadão
possa, com eficiência nas informações, tomar conhecimento dos atos administrativos”.
A entrega das demandas municipais; a deliberação sobre a criação de cargo de gestor
de convênios; o repasse de informações sobre integração do Sistema Nacional de
Trânsito (SNT); e da agenda de eventos da Amai também integraram a pauta do
encontro.
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 21/02/2017

Prefeitos da AMAI reuniram-se em
Assembleia
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 21/02/2017 - 16h54
O Presidente ressaltou que é importante
para a gestão pública municipal o trabalho
em parceria com o Ministério Público.
(Foto: Ascom. Amai).

A Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) realizou nesta terça-feira
(21), a segunda Assembleia de
Prefeitos de 2017. Atendendo ao
convite do Prefeito de Xaxim e
Presidente da AMAI, Lírio Dagort
participou da reunião o Promotor de
Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Xaxim, Dr. Diego Roberto
Barbiero.
O Presidente ressaltou que é importante para a gestão pública municipal o trabalho em
parceria com o Ministério Público, para que as situações em que os dois entes estejam
envolvidos sejam discutidas e resolvidas da melhor maneira possível.
Os Prefeitos também deliberaram sobre a criação de cargo de Gestor de Convênios.
Para esta contratação deverá ser atendida a Resolução Nº 08/2016, que define as
regras básicas para a contratação de colaboradores para os quadros funcionais da
AMAI.
Já na questão de integração do Sistema Nacional de Trânsito a Coordenadora do
Departamento Municipal de Trânsito de Xanxerê (DEMUT), Clarice Beatriz Serena,
apresentou de forma geral quais as responsabilidades assumidas pelo município
quando da municipalização do Trânsito.
Os Prefeitos solicitaram a AMAI que seja realizada uma reunião para tratar unicamente
deste tema, em virtude de que são necessários mais esclarecimentos para que os
municípios tomem a decisão para aderir ou não a integração.
Para finalizar o encontro foi apresentada a agenda de eventos da AMAI e o pleito de um
convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFSS) para o segundo
semestre, visando à formação continuada de professores da rede municipal, podendo
ser atendidas as seguintes áreas: Pedagogia, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia,
História, Matemática e Letras - Espanhol, Medicina (Saúde na Educação Básica) e
Artes.
Fonte: Assessoria de Comunicação - Amai
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Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 22/02/2017

Prefeitos da AMAI reuniram-se em
Assembleia
POSTADO EM : 22/02/2017

A
Associação
dos
Municípios
do Alto Irani
(AMAI)
realizou
nesta terçafeira (21), a
segunda
Assembleia
de Prefeitos
de
2017.
Atendendo
ao convite
do Prefeito
de Xaxim e
Presidente da AMAI, Lírio Dagort participou da reunião o Promotor de Justiça da 2ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Xaxim, Dr. Diego Roberto Barbiero.
O Presidente ressaltou que é importante para a gestão pública municipal o trabalho em
parceria com o Ministério Público, para que as situações em que os dois entes estejam
envolvidos sejam discutidas e resolvidas da melhor maneira possível.
Os Prefeitos também deliberaram sobre a criação de cargo de Gestor de Convênios.
Para esta contratação deverá ser atendida a Resolução Nº 08/2016, que define as
regras básicas para a contratação de colaboradores para os quadros funcionais da
AMAI.
Já na questão de integração do Sistema Nacional de Trânsito a Coordenadora do
Departamento Municipal de Trânsito de Xanxerê (DEMUT), Clarice Beatriz Serena,
apresentou de forma geral quais as responsabilidades assumidas pelo município
quando da municipalização do Trânsito.
Os Prefeitos solicitaram a AMAI que seja realizada uma reunião para tratar unicamente
deste tema, em virtude de que são necessários mais esclarecimentos para que os
municípios tomem a decisão para aderir ou não a integração.
Para finalizar o encontro foi apresentada a agenda de eventos da AMAI e o pleito de
um convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFSS) para o segundo
semestre, visando à formação continuada de professores da rede municipal, podendo
ser atendidas as seguintes áreas: Pedagogia, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia,
História, Matemática e Letras - Espanhol, Medicina (Saúde na Educação Básica) e
Artes. Fonte- Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 22/02/2017

Prefeitos da Amai reúnem-se em Assembleia
22 de fevereiro de 2017 - 07:19 / Comunidade Xanxerê | 0 Comentários

Foto: divulgação

A Associação dos
Municípios do Alto Irani
(Amai) realizou nesta
terça-feira
(21),
a
segunda Assembleia
de Prefeitos de 2017.
Atendendo ao convite
do Prefeito de Xaxim e
Presidente da AMAI,
Lírio Dagort participou
da reunião o Promotor
de Justiça da 2ª
Promotoria de Justiça
da Comarca de Xaxim,
Diego
Roberto
Barbiero.
O Presidente ressaltou que é importante para a gestão pública municipal o trabalho em
parceria com o Ministério Público, para que as situações em que os dois entes estejam
envolvidos sejam discutidas e resolvidas da melhor maneira possível.
Os Prefeitos também deliberaram sobre a criação de cargo de Gestor de Convênios.
Para esta contratação deverá ser atendida a Resolução Nº 08/2016, que define as
regras básicas para a contratação de colaboradores para os quadros funcionais da
Amai.
Já na questão de integração do Sistema Nacional de Trânsito a Coordenadora do
Departamento Municipal de Trânsito de Xanxerê (DEMUT), Clarice Beatriz Serena,
apresentou de forma geral quais as responsabilidades assumidas pelo município
quando da municipalização do Trânsito.
Os Prefeitos solicitaram a AMAI que seja realizada uma reunião para tratar unicamente
deste tema, em virtude de que são necessários mais esclarecimentos para que os
municípios tomem a decisão para aderir ou não a integração.
Para finalizar o encontro foi apresentada a agenda de eventos da AMAI e o pleito de um
convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS) para o segundo
semestre, visando à formação continuada de professores da rede municipal, podendo
ser atendidas as seguintes áreas: Pedagogia, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia,
História, Matemática e Letras – Espanhol, Medicina (Saúde na Educação Básica) e
Artes. (Assessoria de imprensa)
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Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 22/02/2017

Prefeitos da AMAI reuniram-se em Assembleia

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nesta terça-feira (21), a
segunda Assembleia de Prefeitos de 2017. Atendendo ao convite do Prefeito de Xaxim
e Presidente da AMAI, Lírio Dagort participou da reunião o Promotor de Justiça da 2ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Xaxim, Dr. Diego Roberto Barbiero.
O Presidente ressaltou que é importante para a gestão pública municipal o trabalho em
parceria com o Ministério Público, para que as situações em que os dois entes estejam
envolvidos sejam discutidas e resolvidas da melhor maneira possível.
Os Prefeitos também deliberaram sobre a criação de cargo de Gestor de Convênios.
Para esta contratação deverá ser atendida a Resolução Nº 08/2016, que define as
regras básicas para a contratação de colaboradores para os quadros funcionais da
AMAI.
Já na questão de integração do Sistema Nacional de Trânsito a Coordenadora do
Departamento Municipal de Trânsito de Xanxerê (DEMUT), Clarice Beatriz Serena,
apresentou de forma geral quais as responsabilidades assumidas pelo município
quando da municipalização do Trânsito.
Os Prefeitos solicitaram a AMAI que seja realizada uma reunião para tratar unicamente
deste tema, em virtude de que são necessários mais esclarecimentos para que os
municípios tomem a decisão para aderir ou não a integração.
Para finalizar o encontro foi apresentada a agenda de eventos da AMAI e o pleito de um
convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFSS) para o segundo
semestre, visando à formação continuada de professores da rede municipal, podendo
ser atendidas as seguintes áreas: Pedagogia, Ciências Sociais, Filosofia, Geografia,
História, Matemática e Letras - Espanhol, Medicina (Saúde na Educação Básica) e
Artes.
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Veículo: Data X - Xaxim
Data: 22/02/2017
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Veículo: O Diário - Xanxerê
Data: 22/02/2017
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 24/02/2017
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