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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 05/04/2017

Presidente da AMAI participa de
reunião do Conselho Político da
FECAM
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 05/04/2017 - 17h17
Fotos: Ascom Amai

O Prefeito de Xaxim
e Presidente da
AMAI, Lírio Dagort,
participou na última
terça-feira (4) em
Florianópolis,
da
reunião do Conselho
Político da FECAM.
Um dos principais
pontos da pauta foi o
pagamento
dos
precatórios.
A FECAM solicitará
uma audiência junto
ao
Tribunal
de
Justiça de Santa
Catarina para buscar um entendimento em relação a utilização dos depósitos judiciais como
recurso para financiamento dos precatórios. De acordo com o assessor jurídico da FECAM, Diogo
Beppler, hoje a constituição permite a utilização do depósito judicial para o pagamento de
precatórios, mas o Tribunal de Justiça entende que a norma carece de regulamentação.
Em 2015 foi publicada uma ADIn que diminuiu de nove para cinco anos o prazo para que os
municípios que optaram pelo Regime Especial quitem seus precatórios. “Muitos municípios ficam
assim com a receita corrente líquida comprometida sem ter condições de fazer frente a este
pagamento”, explica a presidente da FECAM e prefeita de São José, Adeliana Dal Pont.
As divergência entre as leis que deliberam sobre o licenciamento ambiental, dívidas com a
previdência, aquisição de medicamentos por ata única de registro de preços e Programa Criança
Feliz foram outros assuntos debatidos na ocasião.
Serviços Publicitários - Durante a reunião, os presidentes do Sindicato das Agências de
Propaganda de Santa Catarina (Sinapro/SC), Pedro Cherem, e da Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e TV (ACAERT), Marcello Petrelli, apresentaram o Manual de Licitações para
elaboração de processos licitatórios de serviços publicitários.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Amai
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 07/04/2017

Amai envolve técnicos municipais
em semana intensa de
capacitações
Atividades foram realizadas na sede da instituição em Xanxerê
Por Oeste Mais 07/04/2017 10:51 - Atualizado em 07/04/2017 10:51

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) realizou ao longo dos últimos dias
uma maratona de capacitações aos técnicos municipais. Todas as atividades foram
oferecidas de forma gratuita pela entidade em Xanxerê.
Ainda na segunda-feira, dia 6, o Colegiado de Educação realizou um encontro com
a Gerência Regional de Educação (Gered) para debater sobre a implantação da
média seis nas redes de ensino, com foco no processo de avaliação que se
instalará em 2017.
Já na terça e quarta-feira, dias 4 e 5, um treinamento envolveu as agentes da
Defesa Civil dos municípios. O trabalho foi ministrado por técnicos da Secretaria de
Estado da Defesa Civil, com o objetivo de nivelar os conhecimentos teóricos,
possibilitando o conhecimento e interpretação da nova legislação no âmbito
estadual e nacional, bem como apresentar o detalhamento de informações e dados
para o correto preenchimento do Sistema Integrado de Informação de Desastres
(S2ID).
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Treinamento com agentes da Defesa Civil ocorreu no meio da semana (Foto: Divulgação)

Entre quarta e quinta-feira, dia 5 e 6, com parceria da Agência de Desenvolvimento
Regional (ADR) de Xanxerê, os Conselheiros Tutelares dos municípios que fazem
parte da Amai recebem treinamento para a utilização do Sipia CT Web.
Já nesta sexta-feira, dia 7, fechando a semana de capacitações, a Câmara Técnica
de Vigilância Sanitária realiza a primeira reunião de 2017, no auditório da Amai,
entre as 8h30 e 17 horas.
O prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, comenta que o primeiro ano
de mandato é muito importante e que a associação está promovendo vários eventos
de atualização a técnicos e gestores. O objetivo, segundo ele, é uma gestão pública
de excelência nos municípios da região.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 06/04/2017
POLÍTICA - 06 Abr 2017 08:29

Por: Carol Debiasi

Presidente da AMAI participa de
reunião da FECAM

(Foto: Divulgação)

O prefeito de Xaxim e presidente da AMAI, Lírio Dagort, participou na última terça-feira
(4), em Florianópolis, da reunião do Conselho Político da FECAM. Um dos principais
pontos da pauta foi o pagamento dos precatórios.
A FECAM solicitará uma audiência junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para
buscar um entendimento em relação a utilização dos depósitos judiciais como recurso
para financiamento dos precatórios. De acordo com o assessor jurídico da FECAM,
Diogo Beppler, hoje a constituição permite a utilização do depósito judicial para o
pagamento de precatórios, mas o Tribunal de Justiça entende que a norma carece de
regulamentação.
Em 2015 foi publicada uma ADIn que diminuiu de nove para cinco anos o prazo para
que os municípios que optaram pelo Regime Especial quitem seus precatórios.
- Muitos municípios ficam assim com a receita corrente líquida comprometida sem ter
condições de fazer frente a este pagamento - explica a presidente da FECAM e prefeita
de São José, Adeliana Dal Pont.
As divergência entre as leis que deliberam sobre o licenciamento ambiental, dívidas
com a previdência, aquisição de medicamentos por ata única de registro de preços e
Programa Criança Feliz foram outros assuntos debatidos na ocasião.
Serviços Publicitários
Durante a reunião, os presidentes do Sindicato das Agências de Propaganda de Santa
Catarina (Sinapro/SC), Pedro Cherem, e da Associação Catarinense de Emissoras de
Rádio e TV (ACAERT), Marcello Petrelli, apresentaram o Manual de Licitações para
elaboração de processos licitatórios de serviços publicitários. (Assessoria)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 06/04/2017

Presidente da AMAI participa de reunião do
Conselho Político da FECAM
6 de abril de 2017 - 09:17 / Comunidade Xanxerê | 0 Comentários

(Foto:
divulgação)

O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, participou na última terça-feira (4) em
Florianópolis, da reunião do Conselho Político da FECAM. Um dos principais pontos da pauta foi
o pagamento dos precatórios.
A FECAM solicitará uma audiência junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina para buscar
um entendimento em relação a utilização dos depósitos judiciais como recurso para
financiamento dos precatórios. De acordo com o assessor jurídico da FECAM, Diogo Beppler,
hoje a constituição permite a utilização do depósito judicial para o pagamento de precatórios,
mas o Tribunal de Justiça entende que a norma carece de regulamentação.
Em 2015 foi publicada uma ADIn que diminuiu de nove para cinco anos o prazo para que os
municípios que optaram pelo Regime Especial quitem seus precatórios. “Muitos municípios
ficam assim com a receita corrente líquida comprometida sem ter condições de fazer frente a
este pagamento”, explica a presidente da FECAM e prefeita de São José, Adeliana Dal Pont.
As divergência entre as leis que deliberam sobre o licenciamento ambiental, dívidas com a
previdência, aquisição de medicamentos por ata única de registro de preços e Programa
Criança Feliz foram outros assuntos debatidos na ocasião.
Serviços Publicitários – Durante a reunião, os presidentes do Sindicato das Agências de
Propaganda de Santa Catarina (Sinapro/SC), Pedro Cherem, e da Associação Catarinense de
Emissoras de Rádio e TV (ACAERT), Marcello Petrelli, apresentaram o Manual de Licitações
para elaboração de processos licitatórios de serviços publicitários. (Assessoria de imprensa)
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