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Veículo: Portal Faxinal – Faxinal dos Guedes
Data: 01/06/2017

Defesa Civil SC realiza Seminário Regional nesta sexta em
Xanxerê
Além de palestras, o encontro conta com oficinas.

A secretaria de
Estado da Defesa
Civil realiza nesta
sexta-feira, 2, o II
Seminário Regional
de Proteção de
Defesa Civil: A gente
não pode mudar o
passado, mas pode
prevenir o futuro. O
Seminário é
realizado em
parceria com a
Fecam, e acontece
na Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI), também parceira do evento, das 8h às 18h.
Além de palestras, o encontro conta com oficinas. O objetivo é sensibilizar os gestores
públicos municipais e profissionais das áreas relacionadas à proteção e defesa civil sobre a
gestão de risco e desastres. O encontro visa ainda despertar o aumento da resiliência local
para os efeitos adversos dos desastres.
A primeira palestra é com o secretário de Estado Rodrigo Moratelli sobre o Sistema Estadual
de Proteção e Defesa Civil e sua Estruturação e a Importância da Estruturação da Política de
Proteção e Defesa Civil Municipal. A tarde a palestra acontece com a Diretoria de Resposta
e Prevenção aos Desastres.
O secretário de Estado Rodrigo Moratelli comenta que tudo isso faz parte do novo sistema
integrado de proteção e defesa civil que a secretaria de Estado da Defesa Civil está
construindo, na qual todos os municípios podem e devem registrar seu plano de
contingência.
"O conjunto de ações integradas se constitui como um sistema pioneiro de enorme
importância para a gestão de risco e desastres no Estado, estabelecendo um vínculo de
planejamento, comunicação e ação entre Municípios, regiões e Estado. Este ano teremos o
Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cigerd) na Capital ligado a outros
20 Centros Regionais e o Plano de Contingência Municipal é uma das ferramentas que
compõe os Centros Regionais e também da Capital. Isso possibilita uma resposta mais rápida
ao cidadão para não deixar que uma crise se torne um desastre", comenta Moratelli.
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Veículo: Lance Notícias – Xanxerê
Data: 01/06/2017

Seminário Regional da Defesa Civil acontece
nesta sexta-feira (02) em Xanxerê
1 de junho de 2017 - 08:33 / Clima Evento Lance Notícias Xanxerê | 0 Comentários

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

A Secretaria de Estado e Defesa Civil promove nesta sexta-feira, 02, o II Seminário
Regional de Proteção de Defesa Civil: A gente não pode mudar o passado, mas pode
prevenir o futuro. O Seminário em parceria com a FEICAM, ocorre das 8h às 18h, na
Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI).
Palestras e oficinas serão realizadas sobre proteção e gestão de risco e desastres, como
destaca Luciano Peri, coordenador da Defesa Civil da Regional de Xanxerê, “O objetivo
desse evento, é justamente treinar e deixar preparado, os coordenadores municipais e as
pessoas afim, para terem conhecimentos necessários, compreender e saber a respeito
dos planos de contingência dentro do sistema integrado da Defesa Civil”.
O evento contará com a presença do Secretário de Estado Rodrigo Moratelli, que
ministrará a palestra sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e sua
Estruturação e a Importância da Estruturação da Política de Proteção e Defesa Civil
Municipal. A tarde a palestra acontece com a Diretoria de Resposta e Prevenção aos
Desastres.
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 02/06/2017

II Seminário Regional de Proteção da Defesa
Civil acontece em Xanxerê
2 de junho de 2017 - 10:06 / Clima Evento Lance Notícias Xanxerê

Coordenador da Defesa Civil Regional de Xanxerê, Luciano Peri e Presidente da AMAI, Lirio Dagort (Foto:
Alessandra Bagattini)

Nesta sexta-feira, 02, acontece o II Seminário Regional de Proteção de Defesa Civil, com
palestras sobre proteção e gestão de riscos e desastres. O evento é um ciclo de seminários,
o primeiro foi com objetivo de fazer a verificação e identificação dos problemas de Santa
Catarina e quais são as medidas que a sociedade e os gestores públicos poderiam estar
recomendando. Já o segundo, será debatido os levantamentos de informações e as ações
que foram discutidas.
Luciano Peri, coordenador da Defesa Civil Regional de Xanxerê destaca a importância do
evento, “objetivo principal desse seminário é fomentar a ação para os gestores públicos, que
são nossos parceiros no município, a importância da estruturação da Defesa Civil a nível
municipal, na nossa região, felizmente está sob controle, a região da AMAI, que compreende
a Coordenadoria Regional de Xanxerê, estaremos em alerta para próxima semana que
temos mais alerta de chuva”, finaliza Peri.
O Presidente da AMAI Lirio Dagort comenta a situação da região, “a dificuldade nossa é
muito grande, porque é uma região agrícola, nós temos muitos aviários e chiqueirões de
porco, a nossa região é muito produtiva, as estradas acabam ficando em situação precária
pela chuva”, ressalta o Presidente.
O Secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli também estava confirmado para
ministrar uma palestra pela manhã, porém, seu avião não conseguiu pousar, transferindo
para a tarde.
Por: Rafaela Forchesatto
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 02/06/2017

PREPARAÇÃO PARA GESTÃO DE DESASTRES É TEMA DE SEMINÁRIO DA
DEFESA CIVIL EM XANXERÊ
02/06/2017 – SEXTA-FEIRA

Gestores públicos e autoridades participam, nesta sexta-feira (02), do II Seminário
Regional de Proteção de Defesa Civil, que tem como tema “A gente não pode mudar o
passado, mas pode prevenir o futuro”. O evento ocorre no auditório da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI) e vai contar com a presença, na parte da tarde, do
secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, e do secretário adjunto,
Fabiano de Souza.
Em função das ocorrências registradas em Santa Catarina por causa do excesso de
chuva dos últimos dias, os secretários não puderam se fazer presentes na parte da
manhã. A programação foi alterada e as palestras que serão ministradas pelos dois vão
acontecer à tarde. De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil, Luciano Peri,
o objetivo do seminário é sensibilizar os gestores públicos municipais e profissionais
das áreas relacionadas à proteção e defesa civil sobre a gestão de risco e desastres. O
encontro visa ainda despertar o aumento da resiliência local a fim de diminuir os
efeitos adversos dos desastres.
– No primeiro seminário foram identificados os problemas pelos quais Santa Catarina
estava passando e quais são as medidas que a sociedade e os gestores públicos
poderiam estar tomando. Nesse segundo seminário a gente traz o levantamento e
todas as ações que estão sendo desenvolvidas. A intenção é fomentar a ação para os
gestores públicos e mostrar a importância da estruturação da defesa civil municipal –
explica Peri.
A chuva que vem ocorrendo nos últimos dias em todo o Estado já causou problemas
em 73 municípios. Até o momento são 532 desalojados em casa de parentes e amigos,
945 desabrigados em abrigos públicos, 7.174 afetados de alguma forma pela chuva e
1.878 residências atingidas. Na região da Amai até o momento somente Xanxerê
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decretou situação de emergência devidos aos estragos causados pelo excesso de
chuva, principalmente pelas perdas registradas na agricultura.
– Na nossa região Xaxim, Coronel Martins e São Lourenço do Oeste estão fazendo
levantamentos para verificar se vai ser decretado situação de emergência. No extremo
oeste temos atenção especial devido ao nível dos rios. Estamos em alerta para a
próxima semana onde terá maior índice de chuva. E, em todo Estado, atenção especial
para a região do alto vale e vale do Itajaí onde nós estamos com as cotas de alerta e
emergência dos rios, mas a Defesa Civil está fazendo as manobras dentro das
barragens para amenizar os efeitos – comenta Peri.
Para o presidente da Amai, Lírio Dagort, a participação dos gestores públicos é
essencial para que as ações para prevenir e gerenciar desastres sejam feitas da melhor
forma possível e dentro das normas da Defesa Civil. Segundo ele, o fato da região se
destacar na produção agrícola aumenta a preocupação com as condições das estradas
e das plantações com o excesso de chuva.
– Estamos preocupados com a próxima semana em que o volume de chuva deve ser
bem grande e, por isso, os prefeitos estão em alerta. Mas a gente está buscando fazer
da melhor forma possível, conversando com os prefeitos, com a Defesa Civil, para que
juntos a gente possa encontrar uma alternativa para quem foi atingido e quem possa
ser. Nesse sentido o seminário tem extrema importância e só perde que não vem
porque tudo mudou. Cada vez mais precisamos estar presentes, o gestor público não
pode mais ficar atrás da mesa no seu município, esperando as coisas acontecerem.
Tem que participar, tem que querer, tem que buscar a melhoria continuada para todos
os munícipes – enfatizou Lírio.
Fonte (texto e foto): Tudo Sobre Xanxerê / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data:02/06/2017

Preparação para gestão de
desastres é tema de seminário da
Defesa Civil
Por: Aline Tonello
Visualizações: 272

O seminário ocorre até o fim da
tarde desta sexta-feira (2) (Fotos: Aline Tonello/Tudo Sobre Xanxerê)

Gestores públicos e autoridades participam, nesta sexta-feira (2), do II Seminário
Regional de Proteção de Defesa Civil que tem como tema “A gente não pode
mudar o passado, mas pode prevenir o futuro”. O evento ocorre no auditório da
Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e vai contar com a presença, na
parte da tarde, do secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, e do
secretário adjunto, Fabiano de Souza.
Em função das ocorrências registradas em Santa Catarina por causa do excesso
de chuva dos últimos dias, os secretários não puderam se fazer presentes na parte
da manhã. A programação foi alterada e as palestras que serão ministradas pelos
dois vão acontecer a tarde. De acordo com o coordenador regional da Defesa Civil,
Luciano Peri, o objetivo do seminário é sensibilizar os gestores públicos municipais
e profissionais das áreas relacionadas à proteção e defesa civil sobre a gestão de
risco e desastres. O encontro visa ainda despertar o aumento da resiliência local a
fim de diminuir os efeitos adversos dos desastres.
- No primeiro seminário foram identificados os problemas pelos quais Santa
Catarina estava passando e quais são as medidas que a sociedade e os gestores
públicos poderiam estar tomando. Nesse segundo seminário a gente traz o
levantamento e todas as ações que estão sendo desenvolvidas. A intenção é
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fomentar a ação para os gestores públicos e mostrar a importância da estruturação
da defesa civil municipal – explica Peri.

A chuva que vem ocorrendo nos últimos dias em todo o Estado já causou
problemas em 73 municípios. Até o momento são 532 desalojados em casa de
parentes e amigos, 945 desabrigados em abrigos públicos, 7.174 afetados de
alguma forma pela chuva e 1.878 residências atingidas. Na região da Amai até o
momento somente Xanxerê decretou situação de emergência devidos aos estragos
causados pelo excesso de chuva, principalmente pelas perdas registradas na
agricultura.
- Na nossa região Xaxim, Coronel Martins e São Lourenço do Oeste estão fazendo
levantamentos para verificar se vai ser decretado situação de emergência. No
extremo oeste temos atenção especial devido ao nível dos rios. Estamos em alerta
para a próxima semana onde terá maior índice de chuva. E, em todo Estado,
atenção especial para a região do alto vale e vale do Itajaí onde nós estamos com
as cotas de alerta e emergência dos rios, mas a Defesa Civil está fazendo as
manobras dentro das barragens para amenizar os efeitos – comenta Peri.
Para o presidente da Amai, Lírio Dagort, a participação dos gestores públicos é
essencial para que as ações para prevenir e gerenciar desastres sejam feitas da
melhor forma possível e dentro das normas da Defesa Civil. Segundo ele, o fato da
região se destacar na produção agrícola aumenta a preocupação com as
condições das estradas e das plantações com o excesso de chuva.
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- Estamos preocupados com a próxima semana em que o volume de chuva deve
ser bem grande e, por isso, os prefeitos estão em alerta. Mas a gente está
buscando fazer da melhor forma possível, conversando com os prefeitos, com a
Defesa Civil, para que juntos a gente possa encontrar uma alternativa para quem
foi atingido e quem possa ser. Nesse sentido o seminário tem extrema importância
e só perde que não vem porque tudo mudou. Cada vez mais precisamos estar
presentes, o gestor público não pode mais ficar atrás da mesa no seu município,
esperando as coisas acontecerem. Tem que participar, tem que querer, tem que
buscar a melhoria continuada para todos os munícipes – enfatizou Lírio.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 02/06/2017

“Se souber trabalhar, a crise não se
transforma em desastre”, destaca
secretário
Por: Aline Tonello
Visualizações: 372

(Fotos: Aline Tonello/Tudo Sobre Xanxerê)

Na tarde desta sexta-feira (2), o secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo
Moratelli, esteve presente no II Seminário Regional de Proteção de Defesa Civil que
acontece em Xanxerê. Ele palestrou sobre o sistema estadual de proteção e defesa
civil e sua estruturação para gestores públicos dos municípios pertencentes a
Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e dos municípios do Alto Uruguai
Catarinense (Amauc).
O objetivo do seminário é sensibilizar os gestores públicos municipais e
profissionais das áreas relacionadas à proteção e defesa civil sobre a gestão de
risco e desastres como o que vem acontecendo em Santa Catarina nos últimos
dias com o excesso de chuva. O mau tempo já causou problemas em 73
municípios. Até o momento são 532 desalojados em casa de parentes e amigos,
945 desabrigados em abrigos públicos, 7.174 afetados de alguma forma pela
chuva e 1.878 residências atingidas.
- Mais de 70 municípios registraram ocorrências e isso nos causa preocupação
porque o solo tá encharcado, os rios estão acima do nível normal e temos mais
previsão de chuva a partir de domingo. As ocorrências principais que a gente tem
são os deslizamentos, mas também tem inundações em algumas áreas, mas
acreditamos que nesse espaço de tempo sem chuva nós consigamos reabilitar
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algumas áreas e trazer normalidade pra população – comenta o secretário
estadual.

De acordo com Moratelli, na próxima semana a média de chuva em Santa Catarina
deve ficar entre 40 mm e 60 mm, podendo chegar a 100 mm em algumas áreas.
Segundo ele, um boletim meteorológico divulgou que maio de 2017 teve a maior
precipitação de chuva do mês dos últimos 25 anos. Por isso a Defesa Civil se
mantem em alerta e busca trabalhar em conjunto com as prefeituras de todo o
Estado. O seminário, que já estava planejado desde o ano passado, vem reforçar
a importância de o poder público apoiar a estruturação da defesa civil em cada
município.
- A gente pode conviver com crises, mas se a gente souber trabalhar bem numa
crise isso não se transforma em desastre, como ocorreu no tornado em Xanxerê e
que trouxe todo aquele cenário. Mas mesmo naquele cenário, se a gente reabilitar
de maneira rápida e as ações pós-tornado sejam assertivas, reduz muito o impacto
– destaca o secretário.
Na próxima segunda (5) e terça-feira (6), equipes das defesas civis dos municípios
da região vão se reunir novamente na AMAI para a elaboração de planos de
contingência, de ação combinada e de evacuação em cenários de crise.
- Isso é para que a gente saiba como atuar em um momento de crise. Você não
pode, durante a crise, ter que planejar o que vai fazer, isso tem que estar pronto e
tem que ter conhecimento sobre com que se trabalha. É um processo de
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amadurecimento porque quando você lida com gestões novas, você tem que
convencer que tem um trabalho assertivo e também é um trabalho de
conscientização dos prefeitos e de suas equipes em entender que isso não é mais
um trabalho só para desastre, é uma política pública que se faz para responder
assertivamente em um momento de crise – finaliza Moratelli.

Relatório de Atividades 2017

Veículo: Data X - Xaxim
Data: 02/06/2017

164

Relatório de Atividades 2017

165

Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data:03/06/2017

Prevenção a desastres é tema de
seminário regional da Defesa
Civil
Gestores dos municípios de toda a região participaram do
evento que antecede a elaboração de planos de contingência
em todas as cidades
Por Oeste Mais
03/06/2017 11:33 - Atualizado em 03/06/2017 11:37

A secretaria de Estado da Defesa Civil promoveu ao longo desta sexta-feira,
dia 2, o “II Seminário Regional de Proteção de Defesa Civil: A gente não pode
mudar o passado, mas pode prevenir o futuro”. Em parceria com a Fecam, o
evento ocorreu na Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), reunindo
também gestores municipais da Associação dos Municípios do Alto Uruguai
Catarinense (Amauc).
As palestras ministradas no encontro tiveram o objetivo de sensibilizar os
prefeitos e profissionais que atuam nos órgãos de Defesa Civil dos municípios
sobre a gestão de riscos e desastres. O encontro também teve a intenção de
despertar o aumento da resiliência local para diminuir os efeitos adversos dos
desastres.

Prefeitos e profissionais da Defesa Civil de cada município acompanharam o seminário (Foto:
Cleiton Luiz)
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Uma das palestras foi ministrada pelo secretário de Estado Rodrigo Moratelli,
que abordou sobre o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil e a
Importância da Estruturação da Política de Proteção e Defesa Civil Municipal.
Segundo ele, o seminário é parte do novo sistema integrado de proteção e
defesa civil que a secretaria de Estado da Defesa Civil está construindo, na
qual todos os municípios deverão elaborar um plano de contingência.
"O conjunto de ações integradas se constitui como um sistema pioneiro de
enorme importância para a gestão de risco e desastres no estado,
estabelecendo um vínculo de planejamento, comunicação e ação entre
municípios, regiões e estado”, destacou o secretário.
Além do seminário, para o início da semana já está prevista a Oficina de
Defesa Civil, onde serão trabalhadas atividades do plano de contingência de
cada município, com o planejamento de ações coordenadas em uma situação
de risco. O evento vai acontecer nos dias 5 e 6, também na sede da Amai em
Xanxerê.

Palestras foram ministradas ao longo do dia na sede da Amai em Xanxerê (Foto: Cleiton Luiz)
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 05/06/2017

Prefeitos entregam pleito ao
secretário de Estado da Defesa Civil
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 218

(Foto: Ascom)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu na última semana o 2º
Seminário Regional da Defesa Civil. O encontro teve por objetivo sensibilizar os
gestores públicos municipais e profissionais das áreas relacionadas à proteção e
defesa civil sobre a gestão de risco e desastres.
Durante o encontro, os prefeitos da AMAI e da AMNoroeste entregaram ao
secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli um pedido formal
solicitando à Secretaria que intervenha junto ao Governador Raimundo Colombo
para que seja providenciada uma programação voltada a reestruturação e
recuperação das estradas rurais, tendo em vista a situação precária em que se
encontram pelo alto volume de chuva ocorrida nos últimos dias.
De acordo com o prefeito de Xaxim e presidente da AMAI, Lírio Dagort, é grande a
preocupação com a condição das estradas rurais nos municípios e que se espera
a sensibilidade do governador quanto à situação.
- O tráfego no interior dos municípios é intenso diariamente, toda a produção é
transportada por meio de caminhões, temos ainda a circulação do transporte
escolar, de veículos da saúde e do próprio agricultor que se desloca para as
cidades para adquirir bens de consumo e os insumos agrícolas - ressalta Lírio, por
meio da assessoria.
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Veículo: Tudo sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 05/06/2017

Presidente da AMAI participa de
reunião da Fecam
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 99

(Foto: Ascom)

O prefeito de Xaxim e presidente da AMAI, Lírio Dagort participou na última
segunda-feira (5) da reunião mensal de 2017 do Conselho Político da Federação
Catarinense de Municípios (FECAM). O encontro foi marcado pela visita de
lideranças chinesas interessadas em investimentos e parcerias em Santa Catarina.
Prefeitos e prefeitas tiveram a oportunidade de trocar cartões e apresentar o
potencial dos municípios para o secretário-geral da Associação das Cidades Irmãs
da China (Cifca), Mr. Qing Boming, para a diretor internacional da entidade, Ms.
Wang Qi e a gerente de projetos, Ms. Liu Yan.
A presidente da FECAM, Adeliana Dal Pont, prefeita de São José, destaca que a
agenda foi o início de um relacionamento que pode trazer bons frutos para o
estado.
- Esperamos que alguns municípios catarinenses se tornem coirmãs de cidades
chinesas e isso abra portas para novos negócios e parcerias - enfatiza.
Na oportunidade, a FECAM apresentou o Sistema de Indicadores de
Desenvolvimento Municipal Sustentável – SIDEMS, disponível no site
http://indicadores.fecam.org.br para consulta sobre o potencial de cada município
catarinense.
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Avanços das pautas municipalistas
Os prefeitos e prefeitas que compõem os Conselhos Executivo, Fiscal da entidade
e os presidentes das Associações de Municípios trataram dos avanços das pautas
de interesse dos municípios catarinenses. Entre eles, as negociações com o
Governo do Estado sobre a dívida estadual com os municípios referente ao ICMS
retido no FUNDOSOCIAL.
O economista da FECAM, Alison Fiuza, participou de reunião com técnicos da
Secretaria de Estado da Fazenda e informou aos presentes que as discussões
sobre o assunto continuam e o Estado já reconhece um valor maior devido.
O parcelamento das dívidas previdenciárias em até 200 meses, objeto da Medida
Provisória nº 778, também foi debatido. A consultora jurídica da FECAM, Juliana
Plácido, expôs que o pagamento ainda depende de normas e procedimentos para
que os municípios possam aderir ao parcelamento.
Além disso, também foram apresentados na reunião os Grupos de Trabalho do
projeto “Eficiência na Arrecadação”, que analisará melhorias nas legislações que
tratam das transferências constitucionais, arrecadação própria e desenvolvimento
econômico.
Preocupação com a Chuva em SC
Em virtude dos altos volumes de chuva registrados no estado nos últimos dias, o
assunto também foi tratado na reunião do Conselho Político. O diretor de
Respostas aos Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, Anderson Ciotta, e o
gerente da Gerência de Operações e Assistência, Alexandre Argolo Messa
Sampaio, estiveram na FECAM e falaram sobre as principais preocupações e
orientações no momento.
De acordo com eles, já foram registradas ocorrências em consequência da
constante chuva em 86 municípios do estado e a principal preocupação são os
deslizamentos de terra. A recomendação para a população em áreas de risco é
procurar os abrigos abertos preventivamente nos municípios ou ir para casa de
parentes ou amigos. (Assessoria AMAI com informações da Fecam)
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Veículo: Portal Faxinal – Portal Faxinal
Data: 06/06/2017
Por Redação do Portal Faxinal em 06/06/2017 - 8h37

Encontro com chineses, avanços das pautas municipalistas e
preocupação com a chuva marcam reunião do Conselho
Político
A presidente da FECAM, Adeliana Dal Pont, prefeita de São José, destaca que a agenda foi o
início de um relacionamento que pode trazer bons frutos para o estado.

O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagor participou nesta segunda-feira (5) da
reunião mensal de 2017 do Conselho Político da Federação Catarinense de Municípios
(FECAM). O encontro foi marcado pela visita de lideranças chinesas interessadas em
investimentos e parcerias em Santa Catarina.
Pela manhã, prefeitos, prefeitas tiveram a oportunidade de trocar cartões e apresentar o
potencial dos municípios para o secretário-geral da Associação das Cidades Irmãs da China
(Cifca), Mr. Qing Boming; e a para a diretor internacional da entidade, Ms. Wang Qi; e a
gerente de projetos, Ms. Liu Yan.
A presidente da FECAM, Adeliana Dal Pont, prefeita de São José, destaca que a agenda foi o
início de um relacionamento que pode trazer bons frutos para o estado. “Esperamos que
alguns municípios catarinenses se tornem coirmãs de cidades chinesas e isso abra portas para
novos negócios e parcerias”, enfatiza.
Na oportunidade, a FECAM apresentou o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal
Sustentável – SIDEMS, disponível no site http://indicadores.fecam.org.br para consulta sobre
o potencial de cada município catarinense.
Avanços das pautas municipalistas – No período da tarde, os prefeitos e prefeitas que
compõem os Conselhos Executivo, Fiscal da entidade e os presidentes das Associações de
Municípios trataram dos avanços das pautas de interesse dos municípios catarinenses. Entre
eles, as negociações com o Governo do Estado sobre a dívida estadual com os municípios
referente ao ICMS retido no FUNDOSOCIAL.
O economista da FECAM, Alison Fiuza, participou nesta segunda-feira, 5 de reunião com
técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda e informou aos presentes que as discussões sobre
o assunto continuam e o Estado já reconhece um valor maior devido.
O parcelamento das dívidas previdenciárias em até 200 meses, objeto da Medida Provisória nº
778, também foi debatido. A consultora jurídica da FECAM, Juliana Plácido, expôs, que o
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pagamento ainda depende de normas e procedimentos para que os municípios possam aderir
ao parcelamento.
Além disso, também foram apresentados na reunião os Grupos de Trabalho do projeto
“Eficiência na Arrecadação”, que analisará melhorias nas legislações que tratam das
transferências constitucionais, arrecadação própria e desenvolvimento econômico.
Preocupação com a Chuva em SC - Em virtude dos altos volumes de chuva registrados no
estado nos últimos dias, o assunto também foi tratado na reunião do Conselho Político. O
diretor de Respostas aos Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, Anderson Ciotta, e o
gerente da Gerência de Operações e Assistência, Alexandre Argolo Messa Sampaio, estiveram
na FECAM e falaram sobre as principais preocupações e orientações no momento.
De acordo com eles, já foram registradas ocorrências em consequência da constante chuva
em 86 municípios do estado e a principal preocupação são os deslizamentos de
Fonte: AMAI
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Veículo: 100.7 – Passos Maia
Data 06/06/2017

Prefeitos da AMAI e AMnoroeste entregam
pleito ao Secretário Rodrigo Moratelli
Compartilhe:

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta sexta-feira (2),
o 2º Seminário Regional da Defesa Civil. O encontro teve por objetivo
sensibilizar os gestores públicos municipais e profissionais das áreas
relacionadas à proteção e defesa civil sobre a gestão de risco e desastres.
Durante o encontro os Prefeitos da AMAI e da AMNoroeste entregaram ao
Secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli um pedido formal
solicitando à Secretaria que intervenha junto ao Governador Raimundo
Colombo para que seja providenciada uma programação voltada a
reestruturação e recuperação das estradas rurais, tendo em vista a situação
precária em que se encontram pelo alto volume de chuva ocorrida nos últimos
dias.
De acordo com o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, é
grande a preocupação com a condição das estradas rurais nos municípios e
que se espera a sensibilidade do Governador quanto a situação.
“O tráfego no interior dos municípios é intenso diariamente, toda a produção é
transportada por meio de caminhões, temos ainda a circulação do transporte
escolar, de veículos da saúde e do próprio agricultor que se desloca para as
cidades para adquirir bens de consumo e os insumos agrícolas”, ressalta
Lírio.Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data:06/06/2017

Prefeitos entregam pleito ao Secretário de
Estado da Defesa Civil
6 de junho de 2017 - 08:43 / Comunidade Xanxerê | 0 Comentários

Fotos: Divulgação

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta sexta-feira (2), o 2º
Seminário Regional da Defesa Civil. O encontro teve por objetivo sensibilizar os gestores
públicos municipais e profissionais das áreas relacionadas à proteção e defesa civil sobre
a gestão de risco e desastres.
Durante o encontro os Prefeitos da AMAI e da AMNoroeste entregaram ao Secretário de
Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli um pedido formal solicitando à Secretaria que
intervenha junto ao Governador Raimundo Colombo para que seja providenciada uma
programação voltada a reestruturação e recuperação das estradas rurais, tendo em vista a
situação precária em que se encontram pelo alto volume de chuva ocorrida nos últimos
dias.
De acordo com o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, é grande a
preocupação com a condição das estradas rurais nos municípios e que se espera a
sensibilidade do Governador quanto a situação.
“O tráfego no interior dos municípios é intenso diariamente, toda a produção é
transportada por meio de caminhões, temos ainda a circulação do transporte escolar, de
veículos da saúde e do próprio agricultor que se desloca para as cidades para adquirir
bens de consumo e os insumos agrícolas”, ressalta Lírio.

Relatório de Atividades 2017

174

Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data:06/06/2017

Encontro com chineses, avanços das pautas
municipalistas e preocupação com a chuva
marcam reunião do Conselho Político
6 de junho de 2017 - 07:16 / Comunidade Evento Xanxerê | 0 Comentários

Foto:
divulgação

O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagor participou nesta segunda-feira (5)
da reunião mensal de 2017 do Conselho Político da Federação Catarinense de Municípios
(FECAM). O encontro foi marcado pela visita de lideranças chinesas interessadas em
investimentos e parcerias em Santa Catarina.
Pela manhã, prefeitos, prefeitas tiveram a oportunidade de trocar cartões e apresentar o
potencial dos municípios para o secretário-geral da Associação das Cidades Irmãs da
China (Cifca), Mr. Qing Boming; e a para a diretor internacional da entidade, Ms. Wang Qi;
e a gerente de projetos, Ms. Liu Yan.
A presidente da FECAM, Adeliana Dal Pont, prefeita de São José, destaca que a agenda
foi o início de um relacionamento que pode trazer bons frutos para o estado. “Esperamos
que alguns municípios catarinenses se tornem coirmãs de cidades chinesas e isso abra
portas para novos negócios e parcerias”, enfatiza.
Na oportunidade, a FECAM apresentou o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento
Municipal Sustentável – SIDEMS, disponível no site http://indicadores.fecam.org.br para
consulta sobre o potencial de cada município catarinense.
Avanços das pautas municipalistas – No período da tarde, os prefeitos e prefeitas que
compõem os Conselhos Executivo, Fiscal da entidade e os presidentes das Associações
de Municípios trataram dos avanços das pautas de interesse dos municípios catarinenses.
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Entre eles, as negociações com o Governo do Estado sobre a dívida estadual com os
municípios referente ao ICMS retido no FUNDOSOCIAL.
O economista da FECAM, Alison Fiuza, participou nesta segunda-feira, 5 de reunião com
técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda e informou aos presentes que as discussões
sobre o assunto continuam e o Estado já reconhece um valor maior devido.
O parcelamento das dívidas previdenciárias em até 200 meses, objeto da Medida
Provisória nº 778, também foi debatido. A consultora jurídica da FECAM, Juliana Plácido,
expôs, que o pagamento ainda depende de normas e procedimentos para que os
municípios possam aderir ao parcelamento.
Além disso, também foram apresentados na reunião os Grupos de Trabalho do projeto
“Eficiência na Arrecadação”, que analisará melhorias nas legislações que tratam das
transferências constitucionais, arrecadação própria e desenvolvimento econômico.
Preocupação com a Chuva em SC – Em virtude dos altos volumes de chuva registrados
no estado nos últimos dias, o assunto também foi tratado na reunião do Conselho Político.
O diretor de Respostas aos Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, Anderson Ciotta,
e o gerente da Gerência de Operações e Assistência, Alexandre Argolo Messa Sampaio,
estiveram na FECAM e falaram sobre as principais preocupações e orientações no
momento.
De acordo com eles, já foram registradas ocorrências em consequência da constante
chuva em 86 municípios do estado e a principal preocupação são os deslizamentos de
terra. A recomendação para a população em áreas de risco é procurar os abrigos abertos
preventivamente nos municípios ou ir para casa de parentes ou amigos.
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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 06/06/2017

Prefeitos da Amai e
AMnoroeste entregam pleito
ao secretário Rodrigo Moratelli
A Associação dos
Municípios do Alto Irani
(Amai) recebeu na sextafeira (02), o 2º Seminário
Regional da Defesa Civil. O
encontro teve por objetivo
sensibilizar os gestores
públicos municipais e
profissionais das áreas
relacionadas à proteção e
defesa civil sobre a gestão
de risco e desastres.
Durante o encontro os
prefeitos da Amai e da AMNoroeste entregaram ao secretário de Estado da Defesa
Civil, Rodrigo Moratelli, um pedido formal solicitando à Secretaria que intervenha
junto ao governador Raimundo Colombo para que seja providenciada uma
programação voltada a reestruturação e recuperação das estradas rurais, tendo
em vista a situação precária em que se encontram pelo alto volume de chuva
ocorrida nos últimos dias.
De acordo com o prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, é grande a
preocupação com a condição das estradas rurais nos municípios e que se espera
a sensibilidade do Governador quanto a situação.
“O tráfego no interior dos municípios é intenso diariamente, toda a produção é
transportada por meio de caminhões, temos ainda a circulação do transporte
escolar, de veículos da saúde e do próprio agricultor que se desloca para as
cidades para adquirir bens de consumo e os insumos agrícolas”, ressalta Lírio.
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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 06/06/2017

Reunião do Conselho Político
da Fecam recebe lideranças
chinesas

O prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, participou nesta segundafeira (05) da reunião mensal de 2017 do Conselho Político da Federação
Catarinense de Municípios (Fecam). O encontro foi marcado pela visita de
lideranças chinesas interessadas em investimentos e parcerias em Santa Catarina.
Pela manhã, prefeitos, prefeitas tiveram a oportunidade de trocar cartões e
apresentar o potencial dos municípios para o secretário-geral da Associação das
Cidades Irmãs da China (Cifca), Mr. Qing Boming; o diretor internacional da
entidade, Ms. Wang Qi; e a gerente de projetos, Ms. Liu Yan.
A presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont, prefeita de São José, destaca que a
agenda foi o início de um relacionamento que pode trazer bons frutos para o
estado. “Esperamos que alguns municípios catarinenses se tornem coirmãs de
cidades chinesas e isso abra portas para novos negócios e parcerias”, enfatiza.
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Na oportunidade, a Fecam apresentou o Sistema de Indicadores de
Desenvolvimento Municipal Sustentável – SIDEMS, disponível no site
http://indicadores.fecam.org.br para consulta sobre o potencial de cada município
catarinense.
Avanços das pautas municipalistas
No período da tarde, os prefeitos e prefeitas que compõem os Conselhos
Executivo e Fiscal da entidade e os presidentes das Associações de Municípios
trataram dos avanços das pautas de interesse dos municípios catarinenses. Entre
eles, as negociações com o Governo do Estado sobre a dívida estadual com os
municípios referente ao ICMS retido no Fundo Social.
O economista da Fecam, Alison Fiuza, participou nesta segunda-feira de reunião
com técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda e informou aos presentes que
as discussões sobre o assunto continuam e o Estado já reconhece um valor maior
devido.
O parcelamento das dívidas previdenciárias em até 200 meses, objeto da Medida
Provisória nº 778, também foi debatido. A consultora jurídica da Fecam, Juliana
Plácido, expôs que o pagamento ainda depende de normas e procedimentos para
que os municípios possam aderir ao parcelamento.
Além disso, também foram apresentados na reunião os Grupos de Trabalho do
projeto “Eficiência na Arrecadação”, que analisará melhorias nas legislações que
tratam das transferências constitucionais, arrecadação própria e desenvolvimento
econômico.
Preocupação com a chuva em SC
Em virtude dos altos volumes de chuva registrados no estado nos últimos dias, o
assunto também foi tratado na reunião do Conselho Político. O diretor de
Respostas aos Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, Anderson Ciotta, e o
gerente da Gerência de Operações e Assistência, Alexandre Argolo Messa
Sampaio, estiveram na Fecam e falaram sobre as principais preocupações e
orientações no momento.
De acordo com eles, já foram registradas ocorrências em consequência da
constante chuva em 86 municípios do estado e a principal preocupação são os
deslizamentos de terra. A recomendação para a população em áreas de risco é
procurar os abrigos abertos preventivamente nos municípios ou ir para casa de
parentes ou amigos.

Relatório de Atividades 2017

179

Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 06/06/2017

Encontro com chineses e preocupação com a chuva marcam reunião
do Conselho Político

O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagor participou nesta segunda-feira (5) da
reunião mensal de 2017 do Conselho Político da Federação Catarinense de Municípios
(FECAM). O encontro foi marcado pela visita de lideranças chinesas interessadas em
investimentos e parcerias em Santa Catarina.
Pela manhã, prefeitos, prefeitas tiveram a oportunidade de trocar cartões e apresentar o
potencial dos municípios para o secretário-geral da Associação das Cidades Irmãs da China
(Cifca), Mr. Qing Boming; e a para a diretor internacional da entidade, Ms. Wang Qi; e a
gerente de projetos, Ms. Liu Yan.
A presidente da FECAM, Adeliana Dal Pont, prefeita de São José, destaca que a agenda foi o
início de um relacionamento que pode trazer bons frutos para o estado. “Esperamos que
alguns municípios catarinenses se tornem coirmãs de cidades chinesas e isso abra portas para
novos negócios e parcerias”, enfatiza.
Na oportunidade, a FECAM apresentou o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento
Municipal Sustentável – SIDEMS, disponível no site http://indicadores.fecam.org.br para
consulta sobre o potencial de cada município catarinense.
Avanços das pautas municipalistas – No período da tarde, os prefeitos e prefeitas que
compõem os Conselhos Executivo, Fiscal da entidade e os presidentes das Associações de
Municípios trataram dos avanços das pautas de interesse dos municípios catarinenses. Entre
eles, as negociações com o Governo do Estado sobre a dívida estadual com os municípios
referente ao ICMS retido no FUNDOSOCIAL.
O economista da FECAM, Alison Fiuza, participou nesta segunda-feira, 5 de reunião com
técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda e informou aos presentes que as discussões
sobre o assunto continuam e o Estado já reconhece um valor maior devido.
O parcelamento das dívidas previdenciárias em até 200 meses, objeto da Medida Provisória nº
778, também foi debatido. A consultora jurídica da FECAM, Juliana Plácido, expôs, que o
pagamento ainda depende de normas e procedimentos para que os municípios possam aderir
ao parcelamento.
Além disso, também foram apresentados na reunião os Grupos de Trabalho do projeto
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“Eficiência na Arrecadação”, que analisará melhorias nas legislações que tratam das
transferências constitucionais, arrecadação própria e desenvolvimento econômico.
Preocupação com a Chuva em SC - Em virtude dos altos volumes de chuva registrados no
estado nos últimos dias, o assunto também foi tratado na reunião do Conselho Político. O
diretor de Respostas aos Desastres da Defesa Civil de Santa Catarina, Anderson Ciotta, e o
gerente da Gerência de Operações e Assistência, Alexandre Argolo Messa Sampaio, estiveram
na FECAM e falaram sobre as principais preocupações e orientações no momento.
De acordo com eles, já foram registradas ocorrências em consequência da constante chuva em
86 municípios do estado e a principal preocupação são os deslizamentos de terra. A
recomendação para a população em áreas de risco é procurar os abrigos abertos
preventivamente nos municípios ou ir para casa de parentes ou amigos.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI com informações da Fecam
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 06/06/2017

Prefeitos da AMAI e AMnoroeste
entregam pleito ao Secretário
Rodrigo Moratelli
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 06/06/2017 - 09h49

Fotos: Ascom Amai.

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta sexta-feira (2), o 2º
Seminário Regional da Defesa Civil. O encontro teve por objetivo sensibilizar os gestores
públicos municipais e profissionais das áreas relacionadas à proteção e defesa civil sobre a
gestão de risco e desastres.
Durante o encontro os Prefeitos da AMAI e da AMNoroeste entregaram ao Secretário de
Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli um pedido formal solicitando à Secretaria que
intervenha junto ao Governador Raimundo Colombo para que seja providenciada uma
programação voltada a reestruturação e recuperação das estradas rurais, tendo em vista a
situação precária em que se encontram pelo alto volume de chuva ocorrida nos últimos
dias.
De acordo com o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, é grande a
preocupação com a condição das estradas rurais nos municípios e que se espera a
sensibilidade do Governador quanto a situação.
“O tráfego no interior dos municípios é intenso diariamente, toda a produção é
transportada por meio de caminhões, temos ainda a circulação do transporte escolar, de
veículos da saúde e do próprio agricultor que se desloca para as cidades para adquirir bens
de consumo e os insumos agrícolas”, ressalta Lírio.
Fonte: Assessoria de Comunicação - Amai

