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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 04/07/2017
POLÍTICA - 04 Jul 2017 08:31

Vereadores participam de
capacitação com a Escola
Legislativa
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 88

(Foto: Assessoria de Imprensa)

Iniciou na última segunda-feira (3), na sede da AMAI, o programa com cursos
oferecidos em parceria com Câmaras Municipais, Associação dos Municípios e a
Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Através da Escola do Legislativo
Deputado Lício Mauro da Silveira, foi ministrado pelo professor Dr. José Roberto
Paludo a palestra que abordou o “Planejamento e Mediação de Reuniões e
Eventos, e o Papel do Vereador”.
A avaliação dos participantes foi de agradecimento pelo aprendizado e a troca de
conhecimento possibilitada com o palestrante durante as oito horas de curso.
O evento contou com a presença de representantes do legislativo da região da
AMAI, sendo que em Xanxerê, participaram além do presidente Adriano De
Martini, os vereadores Lenoir Tiecher, Luiz Augusto Ceni, João Paulo Menegatti,
Nathan Busnello Moreira e Ricardo Lira da Costa, juntamente com vários
assessores.
Esta atividade da Escola do Legislativo Estadual segue com as atividades nesta
terça-feira (4), quando a professora Juliana Germann vai tratar sobre
“Comunicação Eficaz e Media Training” a partir das 8h, com encerramento previsto
para as 17h30.
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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 05/07/2017

Região da Amai recebe formação da Escola do
Legislativo de Santa Catarina

Xanxerê- A região da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) recebeu
nesta segunda (03) e terça-feira (04) cursos oferecidos pela Escola do Legislativo
de Santa Catarina. A iniciativa da formação foi da Amai em parceria com a Câmara
de Vereadores de Xanxerê. Participaram da formação vereadores, servidores de
câmaras e prefeituras.
O prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, na abertura do evento
reafirmou o empenho da Amai em aprimorar o trabalho desenvolvido nos
municípios por meio das capacitações que estão sendo oferecidas durante todo o
ano.
Já o presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Adriano de Martini,
agradeceu a parceria realizada entre Amai e a Câmara e ressaltou a importância
do Legislativo estar em constante formação.
Durante a formação os temas abordados foram: na segunda, com o doutor José
Roberto Paludo, que tratou sobre o Planejamento, Mediação de Reuniões, Eventos
e o Papel do Vereador, e, na terça, com a professora Juliana Germann sobre
Comunicação Eficaz e Media Training.
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Veículo: Portal Faxinal – Faxinal dos Guedes
Data: 05/07/2017

VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA DE FAXINAL DOS
GUEDES PARTICIPAM DE CURSO
Participaram da formação vereadores, servidores de câmaras e prefeituras da região AMAI

A região da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta segunda e terça-feira
cursos oferecidos pela Escola do Legislativo de Santa Catarina. A iniciativa da formação foi da
AMAI em parceria com a Câmara de Vereadores de Xanxerê. Participaram da formação
vereadores, servidores de câmaras e prefeituras.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, na abertura do evento reafirmou o
empenho da AMAI em aprimorar o trabalho desenvolvido nos municípios por meio das
capacitações que estão sendo oferecidas durante todo o ano.
Já o Presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Adriano de Martini, agradeceu a
parceria realizada entre AMAI e a Câmara e ressaltou a importância do Legislativo estar em
constante formação.
Durante a formação os temas abordados foram: na segunda com o Doutor José Roberto Paludo
o Planejamento, Mediação de Reuniões, Eventos e o Papel do Vereador e na terça com a
professora Juliana Germann sobre Comunicação Eficaz e Media Training.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data:05/07/2017

Região da Amai recebe formação
da Escola do Legislativo de SC
Capacitações foram realizadas com vereadores, servidores
de câmaras e prefeituras de vários municípiosPor Oeste Mais
05/07/2017 09:13 - Atualizado em 05/07/2017 09:15

Presidente da Amai, Lírio Dagort, falou na abertura do evento (Foto: Divulgação)

A região da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) recebeu na
segunda e terça-feira os cursos oferecidos pela Escola do Legislativo de Santa
Catarina. A iniciativa da formação foi da Amai, em parceria com a Câmara de
Vereadores de Xanxerê. Participaram da formação vereadores, servidores de
câmaras e prefeituras da região.
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O prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, reafirmou na abertura
do evento o empenho da Amai em aprimorar o trabalho desenvolvido nos
municípios, por meio de capacitações que estão sendo oferecidas durante todo
o ano.
Já o presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Adriano de Martini,
agradeceu a parceria realizada entre a Amai e a Câmara. Ele ainda ressaltou a
importância do Legislativo estar em constante formação.
Durante a formação, os temas abordados foram “Planejamento, Mediação de
Reuniões, Eventos e o Papel do Vereador”, na segunda-feira, com o
palestrante. Já nesta terça-feira a professora Juliana Germann falou sobre
“Comunicação Eficaz e Media Training”.

Servidores públicos dos municípios da Amai participaram da formação (Foto: Divulgação)
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data:05/07/2017

Região da AMAI recebe formação
da Escola do Legislativo de Santa
Catarina
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 05/07/2017 - 07h07

Fotos: Ascom. AMAI

A região da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu nesta segunda e terçafeira cursos oferecidos pela Escola do Legislativo de Santa Catarina. A iniciativa da
formação foi da AMAI em parceria com a Câmara de Vereadores de Xanxerê. Participaram
da formação vereadores, servidores de câmaras e prefeituras.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, na abertura do evento reafirmou
o empenho da AMAI em aprimorar o trabalho desenvolvido nos municípios por meio das
capacitações que estão sendo oferecidas durante todo o ano.
Já o Presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Adriano de Martini, agradeceu a
parceria realizada entre AMAI e a Câmara e ressaltou a importância do Legislativo estar
em constante formação.
Durante a formação os temas abordados foram: na segunda com o Doutor José Roberto
Paludo o Planejamento, Mediação de Reuniões, Eventos e o Papel do Vereador e na terça
com a professora Juliana Germann sobre Comunicação Eficaz e Media Training.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Amai
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 05/07/2017

Região da Amai recebe formação da
Escola do Legislativo de Santa
Catarina
Por: Aline Tonello
Visualizações: 82

(Fotos: Divulgação)

A região da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) recebeu, nesta
segunda (3) e terça-feira (4), cursos oferecidos pela Escola do Legislativo de Santa
Catarina. A iniciativa da formação foi da Amai em parceria com a Câmara de
Vereadores de Xanxerê. Participaram da formação vereadores, servidores de
câmaras e prefeituras.
O prefeito de Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, na abertura do evento
reafirmou o empenho da Associação em aprimorar o trabalho desenvolvido nos
municípios por meio das capacitações que estão sendo oferecidas durante todo o
ano. Já o presidente da Câmara de Vereadores de Xanxerê, Adriano de Martini,
agradeceu a parceria realizada entre Amai e a Câmara, e ressaltou a importância
do Legislativo estar em constante formação.
Durante a formação os temas abordados foram: Planejamento, Mediação de
Reuniões, Eventos e o Papel do Vereador, com o Doutor José Roberto Paludo, e
sobre Comunicação Eficaz e Media Training, com a professora Juliana Germann.
(Divulgação)
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 12/07/2017
- 12 Jul 2017 08:59

Região do Alto Irani recebe encontro
com Tribunal de Contas de SC
Por: Aline Tonello
Visualizações: 42

A região da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) recebeu, na última
semana, o Encontro com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina
(TCE/SC). Participaram prefeitas, prefeitos e técnicos de vários departamentos dos
municípios: contabilidade, controle interno, licitações e recursos humanos.
Durante o encontro foram abordados diversos temas e respondidas inúmeras
dúvidas dos prefeitos e técnicos. Do TCE/SC participaram o diretor de Controle
dos Municípios – Moisés Hoegenn, Auditor Fiscal de Controle Externo – Geraldo
José Gomes e Assessor do Gabinete da Presidência, Leocádio Schoeder
Giacomello.
Hoegenn destacou que o Tribunal deseja estar próximo dos municípios e trabalhar
em parceria. Também anunciou que TCE está lançando um novo sistema de
informática que substituirá os atuais sistemas contábeis e realizará remessas
automáticas ao e-Sfinge. Inicialmente haverá um projeto piloto e gradativamente
será estendido a todos os municípios.
O assessor do gabinete da Presidência, Leocádio Schoeder Giacomello, reiterou
que a intenção do TCE com o novo sistema é facilitar o trabalho dos técnicos nos
municípios, sendo que assim as informações serão disponibilizadas em tempo
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real. O prefeito de Xaxim e presidente da AMAI, Lírio Dagort, agradeceu a
presença do TCE e ressaltou a necessidade de se estabelecer uma canal aberto
entre os entes para que o trabalho dos municípios seja desenvolvido de maneira
correta e eficiente.
O auditor fiscal de Controle Externo, Geraldo José Gomes, comentou sobre a
importância que as Associações de Municípios têm no suporte as prefeituras.
- Sem as Associações teríamos dificuldades em realizar encontros como o do dia
de hoje, elas facilitam o relacionamento entre os municípios e o TCE, além de
realizarem um trabalho que é exemplo para todos os demais entes federados salienta Geraldo. (Assessoria de Imprensa)

Relatório de Atividades 2017

192

Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 13/07/2017
- 13 Jul 2017 09:53

AMAI realiza palestra sobre as novas
regras do Simples Nacional e do
ISSQN
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 109
(Foto: Assessoria)

A Associação dos
Municípios do Alto Irani
(AMAI) em parceria com o
Instituto Idetrim realizou na
última terça-feira (11)
palestra aos municípios da
região sobre as novas
regras do Simples
Nacional e do Imposto
Sobre Serviços de
Qualquer Natureza
(ISSQN). Participaram do
encontro Agentes de Tributação, Assessores Jurídicos e Fiscais de Tributos.
Com a vigência da Lei Complementar nº 155/2016 e a derrubada dos vetos da Lei
Complementar 157/2016, novas regras passam a valer. O foco da palestra foi de
repassar aos participantes as principais mudanças provenientes destes diplomas e
o quanto afetarão o dia a dia do setor de tributos.
O palestrante Adriano dos Santos comenta que o principal desafio aos municípios
será o acompanhamento e fiscalização junto às empresas na aplicação e
cumprimento das novas regras, em especial nos casos de cartão de crédito,
leasing e planos de saúde no que se refere ao ISSQN.
Já no Simples Nacional as principais mudanças estão relacionadas à fórmula de
cálculo dos tributos, exigindo do fisco municipal atenção redobrada quanto aos
pagamentos e declarações emitidos por empresas que optam por este sistema.
A Lei Complementar nº. 157/2016 estabeleceu em seu artigo 8º- A aplicação da
alíquota mínima do ISSQN, em 2%. A nova legislação tipificou como ato de
improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou
manter benefício financeiro ou tributário do ISSQN. Para que surtam efeito a partir
primeiro de janeiro de 2018, o prazo para atualização e publicação de leis
municipais são dois de outubro de 2017. (Assessoria)
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Veículo: Lance Noticias - Xanxerê
Data: 13/07/2017

AMAI realiza palestra sobre as novas regras
do Simples Nacional e do ISSQN
13 de julho de 2017 - 07:42 / Comunidade Xanxerê | 0 Comentários

Foto: Divulgação

A Associação dos
Municípios do Alto Irani
(AMAI) em parceria com o
Instituto Idetrim realizou
nesta terça-feira (11)
palestra aos municípios
da região sobre as novas
regras do Simples
Nacional e do Imposto
Sobre Serviços de
Qualquer Natureza
(ISSQN). Participaram do
encontro Agentes de
Tributação, Assessores
Jurídicos e Fiscais de Tributos.
Com a vigência da Lei Complementar nº 155/2016 e a derrubada dos vetos da
Lei Complementar 157/2016, novas regras passam a valer. O foco da palestra
foi de repassar aos participantes as principais mudanças provenientes destes
diplomas e o quanto afetarão o dia a dia do setor de tributos.
O palestrante Adriano dos Santos comenta que o principal desafio aos
municípios será o acompanhamento e fiscalização junto as empresas na
aplicação e cumprimento das novas regras, em especial nos casos de cartão
de crédito, leasing e planos de saúde no que se refere ao ISSQN.
Já no Simples Nacional as principais mudanças estão relacionadas a fórmula
de cálculo dos tributos, exigindo do fisco municipal atenção redobrada quanto
aos pagamentos e declarações emitidos por empresas que optam por este
sistema.
A Lei Complementar nº. 157/2016 estabeleceu em seu artigo 8º- A aplicação da
alíquota mínima do ISSQN, em 2%. A nova legislação tipificou como ato de
improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar
ou manter benefício financeiro ou tributário do ISSQN. Para que surtam efeito a
partir primeiro de janeiro de 2018, o prazo para atualização e publicação de leis
municipais é dois de outubro de 2017.

Ascom AMAI
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 13/07/2017

AMAI realiza palestra sobre as
novas regras do Simples Nacional
e do ISSQN
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 13/07/2017 - 08h23
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com o Instituto Idetrim realizou
nesta terça-feira (11) palestra aos municípios da região sobre as novas regras do Simples
Nacional e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). Participaram do encontro
Agentes de Tributação, Assessores Jurídicos e Fiscais de Tributos.

Com a vigência da Lei Complementar nº 155/2016 e a derrubada dos vetos da Lei Complementar
157/2016, novas regras passam a valer. O foco da palestra foi de repassar aos participantes as
principais mudanças provenientes destes diplomas e o quanto afetarão o dia a dia do setor de
tributos.

O palestrante Adriano dos Santos comenta que o principal desafio aos municípios será o
acompanhamento e fiscalização junto as empresas na aplicação e cumprimento das novas
regras, em especial nos casos de cartão de crédito, leasing e planos de saúde no que se refere
ao ISSQN.

Já no Simples Nacional as principais mudanças estão relacionadas a fórmula de cálculo dos
tributos, exigindo do fisco municipal atenção redobrada quanto aos pagamentos e declarações
emitidos por empresas que optam por este sistema.

A Lei Complementar nº. 157/2016 estabeleceu em seu artigo 8º- A aplicação da alíquota mínima
do ISSQN, em 2%. A nova legislação tipificou como ato de improbidade administrativa qualquer
ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário do ISSQN.
Para que surtam efeito a partir primeiro de janeiro de 2018, o prazo para atualização e
publicação de leis municipais é dois de outubro de 2017.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Amai
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 13/07/2017
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Veículo: O Diário - Xanxerê
Data: 13/07/2017
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 14/07/2017
- 14 Jul 2017 08:26

Saúde Superior tem comissão
formada para buscar curso de
medicina para Xanxerê
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 1160

(Foto: Assessoria)

Representantes de diversas entidades de Xanxerê, juntamente com lideranças
políticas municipais e a presença do prefeito Avelino Menegolla, voltaram a se
reunir esta semana, para tratar sobre a possibilidade da busca do curso de
medicina para o município. O Projeto Saúde Superior vai contar com o apoio do
deputado federal João Rodrigues, para os encaminhamentos junto ao Ministério da
Educação, em Brasília.
No encontro, foi formada uma comissão, em que passa a presidir Realdo Tavares,
que faz parte da Unoesc Xanxerê. E, como vice, o atual presidente da Acix, Irineu
Altíssimo. A partir de agora o grupo vai realizar o levantamento das informações,
reforçando a capacidade e as condições de Xanxerê receber o curso. Em seguida,
uma comitiva deve ir a Brasília para audiências.
- Precisamos ter uma visão otimista para o município e a busca desse curso faz
parte. Com a economia dando sinais de recuperação, é o momento de buscar esta
oportunidade. Temos condições, estamos geograficamente bem localizados,
próximos as três capitais do Sul e é uma vontade da comunidade - disse o
presidente da comissão.
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O prefeito Avelino Menegolla esteve no encontro e reforçou que esta é mais uma
alternativa de se buscar o crescimento de Xanxerê.
- Estamos buscando solução para que o município se torne melhor do que ele já é
- finaliza.
Participaram do encontro representante da Amai, ADR Xanxerê, CDL, Acix,
Unoesc Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions, Rotary, Secretaria Municipal
de Saúde e Prefeitura de Xanxerê, Câmara de Vereadores, Coletivo Sindical e
Maçonaria. (Assessoria)
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Veículo: 100.7 - Passos Maia
Data: 18/07/2017

PONTE SERRADA E OS DEMAIS
MUNICÍPIOS DA AMAI PARTICIPAM DE
SEMINÁRIO REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Desafios da Educação Catarinense foi o tema abordado.

A Secretária de Educação de Ponte Serrada e Presidente do Colegiado de
Educação da AMAI, Mariza Lopes Pimentel, em pronunciamento reiterou os
esforços que os municípios tem feito para manter a educação em dia
e agradeceu a Presidente da Comissão de Educação da Alesc,
Deputada Estadual Luciane Carminatti (PT), por defender a bandeira da
educação.
As equipes da rede municipal de ensino da região da Associação dos Municípios
do Alto Irani (AMAI) participaram nesta segunda-feira (17), do Seminário
Regional de Educação promovido pela Comissão de Educação da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, na Unoesc Xanxerê.
Na pauta do Seminário estiveram em debate os Planos Municipal, Estadual e
Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular Comum e as mudanças no
financiamento da educação a partir da Emenda Constitucional 95 (PEC
241/155).
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A Prefeita de São Domingos e 2ª Vice-Presidente da AMAI, Eliéze Comachio,
representou a Associação durante a abertura do evento e ressaltou os inúmeros
desafios que os gestores tem enfrentado já no início de mandato para oferecer
uma educação de qualidade.
"Ficamos felizes em receber este Seminário na nossa região é preciso discutir a
educação para podermos planejar os próximos passos, estamos preocupados
no cumprimento de todas as metas que foram estabelecidas nos Planos
Municipais de Educação e com as alterações que ainda virão", comenta Eliéze.
Fonte: Assessoria
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Veículo: Destaque Oeste – Ponte Serrada
Data: 18/07/2017

PONTE SERRADA E OS
DEMAIS MUNICÍPIOS DA
AMAI PARTICIPAM DE
SEMINÁRIO REGIONAL DE
EDUCAÇÃO
DESTAQUE OESTE
| 18 JULHO, 2017 AT 14:502

Desafios da Educação
Catarinense foi o tema
abordado.
A Secretária de Educação
de
Ponte
Serrada
e
Presidente do Colegiado de
Educação da AMAI, Mariza
Lopes
Pimentel,
em
pronunciamento
reiterou
os
esforços
que
os
municípios tem feito para
manter a educação em dia
e agradeceu a Presidente da Comissão de Educação da Alesc, Deputada
Estadual Luciane Carminatti (PT), por defender a bandeira da educação.
As equipes da rede municipal de ensino da região da Associação dos Municípios
do Alto Irani (AMAI) participaram nesta segunda-feira (17), do Seminário
Regional de Educação promovido pela Comissão de Educação da Assembleia
Legislativa de Santa Catarina, na Unoesc Xanxerê.
Na pauta do Seminário estiveram em debate os Planos Municipal, Estadual e
Nacional de Educação, a Base Nacional Curricular Comum e as mudanças no
financiamento da educação a partir da Emenda Constitucional 95 (PEC
241/155).
A Prefeita de São Domingos e 2ª Vice-Presidente da AMAI, Eliéze Comachio,
representou a Associação durante a abertura do evento e ressaltou os inúmeros
desafios que os gestores tem enfrentado já no início de mandato para oferecer
uma educação de qualidade.
“Ficamos felizes em receber este Seminário na nossa região é preciso discutir a
educação para podermos planejar os próximos passos, estamos preocupados
no cumprimento de todas as metas que foram estabelecidas nos Planos
Municipais de Educação e com as alterações que ainda virão”, comenta Eliéze.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data :24/07/2017
24 Jul 2017 15:49

Governador apresenta em Xanxerê o
Fundam 2 para prefeitos da região
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 488

(Foto: ARQUIVO/Tudo Sobre
Xanxerê)

O governador Raimundo Colombo estará em Xanxerê nesta terça-feira (25), onde
apresenta a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam 2). O
evento será às 16h na Unoesc e reúne os 14 prefeitos dos municípios que
compreendem a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI).
O Fundam 2 prevê R$ 700 milhões para investimentos em todas as cidades
catarinenses e favorece o equilíbrio do desenvolvimento econômico de forma
conjunta no Estado.
- O Fundam é um programa que beneficia a todos, mas que faz diferença
principalmente para as médias e pequenas cidades, garantindo que também
tenham recursos para executarem obras locais que elas mesmo escolheram. Isso
contribui para a promoção da qualidade de vida em cada uma destas cidades disse o governador Raimundo Colombo em uma das rodadas de apresentação.
O projeto da segunda edição do Fundam já está na Assembleia Legislativa e é
uma importante medida para dinamizar a economia catarinense. Depois de
lançado oficialmente, as equipes das prefeituras farão um trabalho em conjunto
com as Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) na elaboração dos
projetos, dentro das características previstas para depois apresentar aos gestores
do programa. (Assessoria)
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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 25/07/2017

Governador apresenta
Fundam 2 aos prefeitos da
região da Amai

Xanxerê- O governador Raimundo Colombo apresentou na tarde desta terça-feira
(25) a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam) aos prefeitos
que fazem parte da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai). São 14
municípios que juntos, na primeira edição do programa, receberam R$ 22,3
milhões e que agora poderão novamente apresentar projetos para serem
contemplados com uma nova rodada de recursos. O investimento previsto para a
nova edição é de R$ 700 milhões.
“Com o Fundam todos os 295 municípios fazem obras ao mesmo tempo, isso
melhora a qualidade de vida e faz o enfrentamento da crise. São investimentos
que geram empregos e melhoram a autoestima da população. O município pode
escolher junto com a comunidade quais são as prioridades para aplicar os
recursos. Nenhum município receberá menos que R$ 800 mil. É uma forma de
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manter e fortalecer o modelo catarinense de boa distribuição demográfica”,
informou o governador.
Colombo lembrou que na primeira edição, foram distribuídos R$ 606 milhões para
investimentos nos municípios catarinenses com gerenciamento e controle pela
equipe do BRDE. Os municípios aplicaram os recursos em diferentes áreas,
especialmente saúde, educação, saneamento básico e infraestrutura.
Como cada município podia apresentar até dois projetos, foram assinados 453
convênios, que possibilitaram a compra de 976 equipamentos, máquinas e
veículos, a realização de 56 obras e a pavimentação de 1.358 ruas, o que
corresponde a 538 quilômetros lineares pavimentados. O destino de cada
investimento foi uma decisão de cada município, modelo que deve ser repetido
nesta segunda edição. As prefeituras não precisam dar contrapartidas.
O projeto já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Conforme o governador em
agosto ou setembro os convênios serão assinados com os municípios. As
prefeituras já estão se organizando, fazendo seus projetos e definindo as
prioridades. No encontro, os prefeitos da região agradeceram pelos investimentos
realizados pela primeira edição do Fundam e falaram de prioridades para seus
municípios.
“Nosso município é essencialmente agrícola. Com certeza, o Fundam faz a
diferença na gestão e na vida das pessoas, com melhorias nas nossas cidades.
Pretendemos investir os recursos desta segunda edição na nossa principal
prioridade, que é a pavimentação asfáltica de uma rua que dá acesso à escola
municipal, creche e parque de exposições, ou seja, uma rua com muito
movimento”, relatou o prefeito de Ouro Verde, Amelio Remor Júnior.
Ainda durante o encontro, o governador lembrou que apesar do cenário de crise
nacional, Santa Catarina tem conseguido manter o equilíbrio das contas públicas e
um bom ritmo de investimentos e geração de emprego. Colombo salientou que no
Estado foi optado por não aumentar impostos e foram feitas reformas profundas na
estrutura, despesas foram diminuídas e recursos disponíveis mais bem aplicados,
sem deixar de investir.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 25/07/2017
POLÍTICA, SAÚDE - 25 Jul 2017 17:49

Governador anuncia a segunda
edição do Fundam para região de
Xanxerê
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 449

Governador Raimundo Colombo
esteve em Xanxerê nesta tarde de terça-feira (25) para anunciar o Fundam 2 (Foto: Carol Debiasi/Tudo Sobre
Xanxerê)

O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, esteve em Xanxerê na tarde
desta terça-feira (25) para anunciar o projeto da segunda edição do Fundo de
Apoio aos Municípios (Fundam 2). No auditório da Unoesc, prefeitos, viceprefeitos, deputados, secretários e demais autoridades acompanharam a
explanação do chefe de estado sobre os recursos repassados na primeira etapa e
que beneficiaram os 295 municípios. Na oportunidade também foi assinado
convênio com o Hospital Regional São Paulo para aquisição de equipamentos e
mobílias, investimento que chega à casa dos R$ 7 milhões.
De acordo com o governador, cada prefeito poderá utilizar do recurso do Fundam
2 para atender as demandas de suas cidades. Salientou que nenhum município
receberá menos que R$ 800 mil.

Relatório de Atividades 2017

206

- Eu acredito muito nesse programa, pois cada município passa a ter uma verba e
se fazem obras nos 295 municípios ao mesmo tempo. Isso melhora a qualidade de
vida, faz justiça e faz com que possamos enfrentar a crise. São investimentos que
geram empregos e que melhoram a autoestima da população. O Fundam 1 foi um
grande sucesso e agora, com o 2, vamos aperfeiçoar e será ainda melhor –
comenta Colombo.
Em Xanxerê, o prefeito Avelino Menegolla sinalizou que o recurso será aplicado
em pavimentação. Isso porque restam ainda 30 quilômetros para pavimentar toda
área urbana do município, sendo que esse recurso a fundo perdido será aplicado
em obras para promover mais qualidade de vida à população xanxerense.
- O governador tem demostrado realmente a sua capacidade em administrar o
Estado e fazer com que sobre recursos para repassar aos municípios através do
Fundam. Essa distribuição vai atender a todos os municípios, então acho que isso
é muito importante porque a região toda se desenvolve, e nós do Oeste também
vamos receber esse montante, gerando qualidade de vida e empregos – afirma
Menegolla.
Ademir Gasparini, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional
(ADR) de Xanxerê, destacou a importância da visita do governador na cidade a fim
de anunciar a segunda edição do Fundam.
- É uma visita bastante importante, o governador está trazendo muitas notícias
boas, sendo que todos os municípios da região irão ser beneficiados. Isso faz com
que desenvolva os municípios em diversos setores, já que o recurso do Fundam
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pode ser aplicado de diversas maneiras, principalmente na infraestrutura de cada
município – frisa Miri.

Assinatura de convênio com o Hospital Regional São Paulo
A diretoria do Hospital Regional São Paulo acompanhou o lançamento do projeto,
bem como assinou dois convênios juntamente com o governador Raimundo
Colombo. Um deles será investido na aquisição de novos equipamentos,
totalizando R$ 6,9 milhões. Já o segundo será aplicado na compra de mobiliário,
totalizando R$ 250 mil.
- São R$ 7 milhões em equipamentos. A obra física está praticamente concluída e
agora estamos na hora de comprar os equipamentos para ativar, e eu não tenho
dúvida que a saúde da região toda melhora bastante. É um valor significativo mas
a obra precisa ter um começo, meio e fim, então agora vem os equipamentos,
todos modernos, da mais alta tecnologia para ajudar no desenvolvimento da saúde
na região – comenta o governador.
O diretor administrativo do HRSP, Fábio Lunkes, destaca que, com esse recurso,
será possível concluir a primeira etapa do Bloco 2, possibilitando a finalização do
primeiro e segundo pavimento, do total de sete. A segunda etapa para conclusão
do bloco será articulada junto com a ADR e Governo do Estado.
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- É muito importante esse repasse para os convênios em função da quantidade de
equipamentos necessários que vamos adquirir como, por exemplo, ressonância,
tomografia, toda parte de imagem do hospital, equipamentos para a UTI
coronariana. São serviços essenciais para atendimento de toda população da
região – finaliza Fábio.

Fundam 1
Na primeira edição do Fundam foram repassados R$ 606 milhões, os quais foram
aplicados em infraestrutura, construção e ampliação de prédios nas áreas de
educação, saúde e assistência social, construção nas áreas de desporto e lazer,
saneamento básico, aquisição de equipamentos, veículos e materiais destinados
aos serviços de saúde e educação, e ainda aquisição de máquinas e
equipamentos rodoviários novos.
Somente na região da Amai, de abrangência dos 14 municípios, o valor
disponibilizado foi de R$ 22,3 milhões, aplicados em infraestrutura e aquisição de
veículos, máquinas e equipamentos.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data:26/07/2017

Colombo apresenta segunda
edição do Fundam a dezenas de
municípios do Oeste
Com projeto já aprovado pela Assembleia Legislativa,
convênios serão assinados em agosto ou setembro, segundo
o governador
Por Oeste Mais
26/07/2017 07:40

O governador Raimundo Colombo esteve nesta terça-feira, dia 25, em Seara e
Xanxerê para apresentar a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios
(Fundam) a dezenas de cidades do Oeste de Santa Catarina.
Em Xanxerê a apresentação foi aos prefeitos de 14 municípios que integram a
Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai). Em Seara foram outros 15
prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (Amauc)
acompanhando a exposição do programa.

Colombo apresenta Fundam 2 a municípios da Amai em Xanxerê (Foto: Jaqueline
Noceti/Secom)
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De um total de 21, as reuniões foram a 16ª e 17ª previstas para a apresentação
da segunda edição do Fundam. Além de Xanxerê e Seara, já sediaram
encontros as cidades de Mafra, Tubarão, Jaraguá do Sul, Chapecó, Criciúma,
Rio do Sul, Blumenau, Lages, Itajaí, Videira, Araranguá, Curitibanos, São
Miguel do Oeste, Maravilha e São Lourenço do Oeste.
A segunda edição do Fundam investirá R$ 700 milhões nos 295 municípios
catarinenses. O projeto já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Conforme
o governador, em agosto ou setembro os convênios serão assinados com as
prefeituras.
As 14 cidades que integram a região da Amai receberam na primeira edição do
programa R$ 22,3 milhões. Nos 15 municípios da região da Amauc foram
investidos R$ 24,3 milhões.
Em todo o estado o investimento chegou a R$ 606 milhões, com 453 convênios
assinados para a compra de 976 equipamentos, máquinas e veículos,
realização de 56 obras e pavimentação de 1.358 ruas, o que corresponde a
538 quilômetros lineares pavimentados. Cada município podia apresentar até
dois projetos.
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Veículo: Rádio Clube SD – São Domingos
Data: 26/07/2017

SEGUNDA EDIÇÃO DO FUNDAM É APRESENTADA PELO GOVERNADOR AOS 14
PREFEITOS DA AMAI
Compartilhe
26/07/2017 – QUARTA-FEIRA
Em Xanxerê, na tarde desta terça-feira (26), o governador Raimundo Colombo apresentou a segunda
edição do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam) aos prefeitos que fazem parte da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI). São 14 municípios que juntos, na primeira edição do programa,
receberam R$ 22,3 milhões e que agora poderão novamente apresentar projetos para serem
contemplados com uma nova rodada de recursos. O investimento previsto para a nova edição é de R$ 700
milhões.
“Com o Fundam todos os 295 municípios fazem obras ao mesmo tempo, isso melhora a qualidade de vida
e faz o enfrentamento da crise. São investimentos que geram empregos e melhoram a auto estima da
população. O município pode escolher junto com a comunidade quais são as prioridades para aplicar os
recursos. Nenhum município receberá menos que R$ 800 mil. É uma forma de manter e fortalecer o
modelo catarinense de boa distribuição demográfica”, informou o governador.
Colombo lembrou que na primeira edição, foram distribuídos R$ 606 milhões para investimentos nos
municípios catarinenses com gerenciamento e controle pela equipe do BRDE. Os municípios aplicaram os
recursos em diferentes áreas, especialmente saúde, educação, saneamento básico e infraestrutura.
Como cada município podia apresentar até dois projetos, foram assinados 453 convênios, que
possibilitaram a compra de 976 equipamentos, máquinas e veículos, a realização de 56 obras e a
pavimentação de 1.358 ruas, o que corresponde a 538 quilômetros lineares pavimentados. O destino de
cada investimento foi uma decisão de cada município, modelo que deve ser repetido nesta segunda
edição. As prefeituras não precisam dar contrapartidas.
O projeto já foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Conforme o governador em agosto ou setembro os
convênios serão assinados com os municípios. As prefeituras já estão se organizando, fazendo seus
projetos e definindo as prioridades. No encontro, os prefeitos da região agradeceram pelos investimentos
realizados pela primeira edição do Fundam e falaram de prioridades para seus municípios.
Ainda durante o encontro, o governador lembrou que apesar do cenário de crise nacional, Santa Catarina
tem conseguido manter o equilíbrio das contas públicas e um bom ritmo de investimentos e geração de
emprego. Colombo salientou que no Estado foi optado por não aumentar impostos e foram feitas reformas

Relatório de Atividades 2017

212

profundas na estrutura, despesas foram diminuídas e recursos disponíveis mais bem aplicados, sem deixar
de investir.
Esta foi a 17ª de 21 reuniões regionais previstas para apresentação desta segunda edição do Fundam pelo
governador Colombo. Além de Xanxerê, já sediaram encontros as cidades de Mafra, Tubarão, Jaraguá do
Sul, Chapecó, Criciúma, Rio do Sul, Blumenau, Lages, Itajaí, Videira, Araranguá , Curitibanos, São Miguel
do Oeste, Maravilha, São Lourenço do Oeste e Seara.
Fazem parte da Amai os municípios de Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuaçu,
Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Passos Maia, Ponte Serrada, São Domingos, Vargeão, Xanxerê e
Xaxim.
Acompanharam o encontro o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê,
Ademir Gasparini, o secretário executivo do Programa SC Rural, Julio Cesar Bodanese, deputados
estaduais, vereadores e comunidade.
Fonte (texto e foto): Secom / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti
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Veículo: Voz da Cidade – Xaxim
Data: 31/07/2017

PROJETO PARA OBRA DE MAIS DE 1
MILHÃO DE REAIS É ENTREGUE AO
PREFEITO DE LAJEADO GRANDE
De acordo com o Prefeito a obra será licitada nos próximos dias e deverá ser
entregue em 10 meses.
Postada em 31/07/2017 ás 11h23 - atualizada em 31/07/2017 ás 11h27

Na manhã desta segunda-feira (31) a equipe de engenharia e arquitetura da Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI) entregou o projeto de reforma e ampliação da Escola
Municipal de Lajeado Grande, localizada na região central do município.
Com o intuito de atender a comunidade local e melhorar cada vez mais o ensino público, a
Prefeitura de Lajeado Grande realizará mais esta obra. De acordo com o Prefeito de Lajeado
Grande, Noeli Dal Magro, o investimento provem de recursos próprios, oriundos de
economias do município e terá um custo total de R$ 1.250.999.14.
A parte a ser ampliada contará com quatro novas salas de aula, biblioteca, auditório, sala de
informática, bloco administrativo, além de um amplo pátio coberto que será utilizado para
recreação. A O projeto ainda contempla as normas de acessibilidade (NBR9050) e
preventivo de incêndio, inclusive na edificação antiga. A área total da escola será de
1833,10m².
De acordo com o Prefeito a obra será licitada nos próximos dias e deverá ser entregue em
10 meses.

