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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 23/11/2017

Amai comemora resultados da
Mobilização Nacional dos
Prefeitos
Milhares de administradores foram a Brasília reivindicar
pleitos aos municípios
23/11/2017 21:28 - Atualizado em 23/11/2017 21:28

Resultado de mobilização dos prefeitos é comemorada pela Amai (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) comemora os efeitos da
Mobilização Nacional dos Prefeitos na última quarta-feira, dia 22. O prefeito de
Xaxim e Presidente da Amai, Lírio Dagort, está em Brasília e acompanhou as
manifestações, participando de audiências juntamente com a prefeita de São
Cristóvão do Sul e 2a vice-presidente da Federação Catarinense de Municípios
(Fecam), Sisi Blind.
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“Foram dois dias de trabalho intenso, são mais de dois mil prefeitas e prefeitos
em Brasília preocupados com o fechamento das contas e com o bem-estar dos
municípios. Estivemos no Senado, na Câmara e no final com o presidente da
república. O primeiro momento de conquista foi a derrubada do veto do
encontro de contas e na sequência o anúncio do repasse extra de R$ 2 bilhões
ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) até dezembro”, disse Lírio, por
meio da assessoria de imprensa da Amai.
O presidente da entidade também apontou que essas ações darão fôlego aos
municípios, mas ainda é necessário cautela. “As conquistas desse dia irão nos
auxiliar, porém é preciso manter as medidas de economia. Em conversa com
vários prefeitos durante a mobilização, percebemos que será um desafio para
todos os municípios fecharem as contas e honrarem os compromissos
financeiros”.
Agora o foco do movimento municipalista é a aprovação da Medida Provisória
do Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) no Congresso Nacional. O
presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, já
convocou os gestores municipais para estarem em Brasília nos dias 5 e 6 de
dezembro. “Nós temos que ser firmes, nós temos que atuar fortes, mas não
temos que quebrar ninguém. Portanto, essa unidade é que está nos levando a
conquistas. Vamos colocar os municípios acima de tudo”, finalizou.

Relatório de Atividades 2017

264

Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 24/11/2017
Atualizado 24/11/2017

Resultados da Mobilização Nacional
foram extremamente positivos, diz
Presidente da AMAI
Compartilhe:

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) comemora os efeitos da Mobilização Nacional dos
Prefeitos, da última quarta-feira (22). O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort está em
Brasília, acompanhou as manifestações e participou de audiências juntamente com a Prefeita de São
Cristóvão do Sul e 2a vice-presidente da Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
“Foram dois dias de trabalho intenso, são mais de dois mil prefeitas e prefeitos em Brasília preocupados
com o fechamento das contas e com o bem estar dos municípios. Estivemos no Senado, na Câmara e no
final com o Presidente da República. O primeiro momento de conquista foi a derrubada do veto do
encontro de contas e na sequência o anúncio do repasse extra de R$ 2 bilhões aos Fundo de
Participação dos Municípios (FPM) até dezembro”, explica Lírio.
O Presidente comenta que essas ações darão fôlego aos municípios, mas que ainda é necessário
cautela. “As conquistas desse dia irão nos auxiliar, porém é preciso manter as medidas de economia, em
conversa com vários Prefeitos durante a mobilização percebemos que será um desafio para todos
municípios fecharem as contas e honrarem os compromissos financeiros”, comenta Lírio.
Agora o foco do movimento municipalista é a aprovação da Medida Provisória do Auxílio Financeiro ao
Municípios (AFM) no Congresso Nacional. O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM),
Paulo Ziulkoski, já convocou os gestores municipais a estarem em Brasília nos dias 5 e 6 de dezembro.
“Nós temos que ser firmes, nós temos que atuar fortes, mas não temos que quebrar ninguém. Portanto,
essa unidade é que está nos levando a conquistas. Vamos colocar os Municípios acima de tudo”,
finalizou.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 24/11/2017

Resultados da Mobilização
Nacional foram extremamente
positivos, diz Presidente da AMAI
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 24/11/2017 - 09h36
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Agora o foco do movimento
municipalista é a aprovação da Medida Provisória do Auxílio Financeiro ao Municípios (AFM) no
Congresso Nacional. (Foto: Ascom. AMAI)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) comemora os efeitos da Mobilização
Nacional dos Prefeitos, da última quarta-feira (22). O Prefeito de Xaxim e Presidente da
AMAI, Lírio Dagort está em Brasília, acompanhou as manifestações e participou de
audiências juntamente com a Prefeita de São Cristóvão do Sul e 2a vice-presidente da
Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
“Foram dois dias de trabalho intenso, são mais de dois mil prefeitas e prefeitos em Brasília
preocupados com o fechamento das contas e com o bem estar dos municípios. Estivemos
no Senado, na Câmara e no final com o Presidente da República. O primeiro momento de
conquista foi a derrubada do veto do encontro de contas e na sequência o anúncio do
repasse extra de R$ 2 bilhões aos Fundo de Participação dos Municípios (FPM) até
dezembro”, explica Lírio.
O Presidente comenta que essas ações darão fôlego aos municípios, mas que ainda é
necessário cautela. “As conquistas desse dia irão nos auxiliar, porém é preciso manter as
medidas de economia, em conversa com vários Prefeitos durante a mobilização
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percebemos que será um desafio para todos municípios fecharem as contas e honrarem os
compromissos financeiros”, comenta Lírio.
Agora o foco do movimento municipalista é a aprovação da Medida Provisória do Auxílio
Financeiro ao Municípios (AFM) no Congresso Nacional. O presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, já convocou os gestores municipais a
estarem em Brasília nos dias 5 e 6 de dezembro. “Nós temos que ser firmes, nós temos que
atuar fortes, mas não temos que quebrar ninguém. Portanto, essa unidade é que está nos
levando a conquistas. Vamos colocar os Municípios acima de tudo”, finalizou.
Fonte: Assessoria de Comunicação - AMAI

Relatório de Atividades 2017

267

Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 24/11/2017

Resultados da Mobilização
Nacional foram extremamente
positivos, diz presidente da
Amai
por
VSD Marketing & Comunicação
24 de novembro de 2017

Brasília- A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) comemora os efeitos
da Mobilização Nacional dos Prefeitos, da última quarta-feira (22). O prefeito de
Xaxim e presidente da Amai, Lírio Dagort, está em Brasília, acompanhou as
manifestações e participou de audiências juntamente com a prefeita de São
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Cristóvão do Sul e 2ª vice-presidente da Federação Catarinense de Municípios
(Fecam), Sisi Blind.
“Foram dois dias de trabalho intenso, são mais de dois mil prefeitas e prefeitos em
Brasília preocupados com o fechamento das contas e com o bem-estar dos
municípios. Estivemos no Senado, na Câmara e no final com o presidente da
República. O primeiro momento de conquista foi a derrubada do veto do encontro
de contas e na sequência o anúncio do repasse extra de R$ 2 bilhões aos Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) até dezembro”, explica Lírio.
O presidente comenta que essas ações darão fôlego aos municípios, mas que
ainda é necessário cautela. “As conquistas desse dia irão nos auxiliar, porém é
preciso manter as medidas de economia, em conversa com vários prefeitos
durante a mobilização percebemos que será um desafio para todos os municípios
fecharem as contas e honrarem os compromissos financeiros”, comenta Lírio.
Agora o foco do movimento municipalista é a aprovação da Medida Provisória do
Auxílio Financeiro ao Municípios (AFM) no Congresso Nacional. O presidente da
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, já convocou os
gestores municipais a estarem em Brasília nos dias 5 e 6 de dezembro. “Nós
temos que ser firmes, nós temos que atuar fortes, mas não temos que quebrar
ninguém. Portanto, essa unidade é que está nos levando a conquistas. Vamos
colocar os municípios acima de tudo”, finalizou.
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Veículo: Lance Notícias – Xanxerê
Data: 24/11/2017

Presidente da Amai participa de Mobilização
Nacional dos Prefeitos em Brasília
24 de novembro de 2017 - 13:20 / Comunidade Política Xanxerê | 0 Comentários

Foto: divulgação

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) comemora os efeitos da Mobilização
Nacional dos Prefeitos, da última quarta-feira (22). O Prefeito de Xaxim e Presidente da
AMAI, Lírio Dagort está em Brasília, acompanhou as manifestações e participou de
audiências juntamente com a Prefeita de São Cristóvão do Sul e 2a vice-presidente da
Federação Catarinense de Municípios (Fecam), Sisi Blind.
“Foram dois dias de trabalho intenso, são mais de dois mil prefeitas e prefeitos em Brasília
preocupados com o fechamento das contas e com o bem estar dos municípios. Estivemos
no Senado, na Câmara e no final com o Presidente da República. O primeiro momento de
conquista foi a derrubada do veto do encontro de contas e na sequência o anúncio do
repasse extra de R$ 2 bilhões aos Fundo de Participação dos Municípios (FPM) até
dezembro”, explica Lírio.
O Presidente comenta que essas ações darão fôlego aos municípios, mas que ainda é
necessário cautela. “As conquistas desse dia irão nos auxiliar, porém, é preciso manter as
medidas de economia, em conversa com vários Prefeitos durante a mobilização
percebemos que será um desafio para todos municípios fecharem as contas e honrarem
os compromissos financeiros”, comenta Lírio.
Agora o foco do movimento municipalista é a aprovação da Medida Provisória do Auxílio
Financeiro ao Municípios (AFM) no Congresso Nacional. O presidente da Confederação
Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, já convocou os gestores municipais a
estarem em Brasília nos dias 5 e 6 de dezembro. “Nós temos que ser firmes, nós temos
que atuar fortes, mas não temos que quebrar ninguém. Portanto, essa unidade é que está
nos levando a conquistas. Vamos colocar os Municípios acima de tudo”, finalizou por meio
de assessoria de imprensa.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê – Xanxerê
Data: 24/11/2017
POLÍTICA - 25 Nov 2017 09:15

Resultados da Mobilização Nacional
foram positivos, diz presidente da
AMAI
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 51
0 comentários

(Foto: Ascom AMAI)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) comemora os efeitos da
Mobilização Nacional dos Prefeitos, que ocorreu nesta semana. O prefeito de
Xaxim e presidente da AMAI, Lírio Dagort esteve em Brasília acompanhando as
manifestações e participou de audiências juntamente com a prefeita de São
Cristóvão do Sul e 2a vice-presidente da Federação Catarinense de Municípios
(Fecam), Sisi Blind.
- Foram dois dias de trabalho intenso, são mais de dois mil prefeitas e prefeitos em
Brasília preocupados com o fechamento das contas e com o bem estar dos
municípios. Estivemos no Senado, na Câmara e no final com o Presidente da
República. O primeiro momento de conquista foi a derrubada do veto do encontro
de contas e na sequência o anúncio do repasse extra de R$ 2 bilhões aos Fundo
de Participação dos Municípios (FPM) até dezembro - explica Lírio, por meio da
assessoria de imprensa.
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O presidente comenta que essas ações darão fôlego aos municípios, mas que
ainda é necessário cautela.
- As conquistas desse dia irão nos auxiliar, porém é preciso manter as medidas de
economia, em conversa com vários Prefeitos durante a mobilização percebemos
que será um desafio para todos municípios fecharem as contas e honrarem os
compromissos financeiros - comenta Lírio.
Agora, o foco do movimento municipalista é a aprovação da Medida Provisória do
Auxílio Financeiro aos Municípios (AFM) no Congresso Nacional. O presidente da
Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, já convocou os
gestores municipais a estarem em Brasília nos dias 5 e 6 de dezembro.
- Nós temos que ser firmes, nós temos que atuar fortes, mas não temos que
quebrar ninguém. Portanto, essa unidade é que está nos levando a conquistas.
Vamos colocar os Municípios acima de tudo - finalizou.

Relatório de Atividades 2017

Veículo: O Diário – Xanxerê
Data: 24/11/2017
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