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Assembleia Geral Ordinária
Data: 20.1.2017
Horário: 14h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:

Apresentação, apreciação e deliberação sobre o Relatório de Atividades
e a Prestação de Contas relativos ao exercício de 2016, da AMAI;
Eleição e Posse dos prefeitos que comporão o Conselho Executivo e o
Conselho Fiscal da AMAI, gestão 2017;
Apresentação Institucional da FECAM e coligadas: ARIS, CIGA e EGEM.
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Prefeito de Xaxim, Lírio Dagort preside a AMAI na gestão 2017

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou em 20 de
janeiro a eleição e posse da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o
exercício 2017. O evento contou com a presença dos 14 Prefeitos da região.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Lírio Dagort (PSD) – Prefeito de Xaxim
1º Vice-presidente: Alceu Wrubel (PMDB) – Prefeito de Ponte Serrada
2ª Vice-presidente: Eliéze Comachio (PT) – Prefeita de São Domingos
Em seu pronunciamento, o novo Presidente agradeceu o apoio dos
prefeitos do partido pela indicação e disse que fará uma gestão exemplar na
Associação.
“Sabemos da importância da AMAI, viemos para somar e pretendemos
buscar junto às lideranças políticas estaduais e federais, recursos e projetos
para nossos municípios. Contamos com os colegas prefeitos e prefeitas para o
levantamento das demandas e nos colocamos à disposição para auxiliar no
que for preciso”, ressaltou Lírio.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 21.2.2017
Horário: 9h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
A discricionariedade do Administrador e o Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC): Poder Executivo e Ministério Público unidos pelos
interesses comunitários – Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de
Justiça da Comarca de Xaxim, Dr. Diego Roberto Barbiero;
Entrega das demandas municipais;
Deliberação ad referendum sobre o reajuste do repasse mensal dos
municípios em favor da AMAI;
Deliberação ad referendum sobre a criação de cargo de Gestor de
Convênios, sua respectiva carga horária e remuneração;
Integração do Sistema Nacional de Trânsito.
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Prefeitos da AMAI reuniram-se em Assembleia
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou em 21 de
fevereiro a segunda Assembleia de Prefeitos de 2017. Atendendo ao convite do
Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort participou da reunião o
Promotor de Justiça da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Xaxim, Dr.
Diego Roberto Barbiero.
O Presidente ressaltou que é importante para a gestão pública municipal
o trabalho em parceria com o Ministério Público, para que as situações em que
os dois entes estejam envolvidos sejam discutidas e resolvidas da melhor
maneira possível.
Os Prefeitos também deliberaram sobre a criação de cargo de Gestor de
Convênios. Para esta contratação deverá ser atendida a Resolução Nº
08/2016, que define as regras básicas para a contratação de colaboradores
para os quadros funcionais da AMAI.
Já na questão de integração do Sistema Nacional de Trânsito a
Coordenadora do Departamento Municipal de Trânsito de Xanxerê (DEMUT),
Clarice Beatriz Serena, apresentou de forma geral quais as responsabilidades
assumidas pelo município quando da municipalização do Trânsito.
Os Prefeitos solicitaram a AMAI que seja realizada uma reunião para
tratar unicamente deste tema, em virtude de que são necessários mais
esclarecimentos para que os municípios tomem a decisão para aderir ou não a
integração.
Para finalizar o encontro foi apresentada a agenda de eventos da AMAI
e o pleito de um convênio com a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFSS)
para o segundo semestre, visando à formação continuada de professores da
rede municipal, podendo ser atendidas as seguintes áreas: Pedagogia,
Ciências Sociais, Filosofia, Geografia, História, Matemática e Letras Espanhol, Medicina (Saúde na Educação Básica) e Artes.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 29.3.2017
Horário: 13h30
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Apreciação e deliberação da Prestação de Contas da AMAI, exercício
2016;
“Os reflexos da operação Carne Fraca para Santa Catarina”. Presidente
da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa
Catarina (CIDASC), Senhor Enori Barbieri;
Espaço cedido a Sociedade de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do
Alto Irani (SEAI) – Eng.g. Civil Fábio Luiz Gehlen;
Marcha de Prefeitos a Brasília, de 15 a 18 de maio de 2017.
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Impactos da operação Carne Fraca foram debatidos na Assembleia
A Assembleia de Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) recebeu no dia 29 de março, a presença do Presidente da Companhia
Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (CIDASC), Enori
Barbieri, que conversou com os Prefeitos sobre os reflexos da operação Carne
Fraca para Santa Catarina. Além dos Prefeitos, também participaram VicePrefeitos, Secretários Municipais e Secretário Executivo da Agência de
Desenvolvimento Regional de Xanxerê (ADR Xanxerê), Ademir Gasparini.
Barbieri explica que a preocupação atual é o impacto econômico, em
virtude de que no Oeste de Santa Catarina, por exemplo, 80% da economia é
baseada no agronegócio.
Atualmente na região da AMAI 51,67% do Movimento Econômico é
provido pelo setor Agropecuário, em alguns municípios como Entre Rios,
Lajeado Grande e Marema esse índice é maior do que 90%. Sendo que neste
cálculo estão de fora as agroindústrias e cooperativas que se encaixam em
outra divisão para composição dos índices.
“O Estado já vinha enfrentando dificuldades quanto ao retorno do ICMS,
ainda não temos como medir todos os impactos, mas, toda a cadeia produtiva
será afetada e primeiro semestre com certeza será de dificuldade”, comenta
Barbieri. Mesmo com esta situação ele também afirma que acredita que no
segundo semestre a situação se estabilize e a economia volte a crescer.
“Os municípios já estão passando por dificuldades financeiras, como
gestores teremos que buscar alternativas para enfrentar este momento e
também solicitar apoio do Estado para conscientizar o mercado consumidor
que em Santa Catarina a produção é de alta qualidade”, salienta Dagort.
Durante a reunião também foram apresentadas e aprovadas as contas
da AMAI relativas ao exercício 2016, o SEAI relatou as atividades que
desenvolve e foram repassadas aos Prefeitos informações sobre XX Marcha à
Brasília que será de 15 a 18 de maio, que de acordo com a Confederação
Nacional de Municípios (CNM).
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 26.4.2017
Horário: 17h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Coleta de animais mortos e restos de parição. Exposição Diane Franz,
Consultora da Cebrasa;
Apresentação do Projeto Cidade Empreendedora Desenvolvido pelo
Sebrae. Exposição: Coordenador Regional do Sebrae Oeste, Enio
Alberto Parmegiani;
Segurança pública dos municípios. Projeto Patrulha Rural. Exposição
Sub-Comandante da 4ª Cia, Tenente Vilte dos Santos;
Deliberação acerca da permanência da AMAI no Conselho da
CREDIAMAI;
Contribuição Sindical de Servidores Públicos.
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AMAI realizou quarta Assembleia de 2017
Os Prefeitos e Prefeitas que integram a AMAI reuniram-se em
Assembleia no dia 26 de abril, na sala de reuniões da sede em Xanxerê.
A coleta de animais mortos foi o primeiro tema debatido na Assembleia.
A consultora da Companhia Brasileira de Reciclagem Animal (Cbrasa), Diane
Franz, expôs aos Prefeitos o Projeto Recolhe. A adesão ao projeto é uma
solução aos municípios na questão de destinação das carcaças de animais
mortos. A empresa, que atualmente coleta cerca de 40 mil toneladas por mês
dos resíduos em Santa Catarina, transforma o material em gordura animal e
adubo orgânico, além de água tratada pronta para voltar ao meio ambiente.
O projeto pretende recolher, transportar, processar e destinar
corretamente animais mortos em propriedades rurais, como gado, suínos,
peixes e equinos. Esta é uma demanda constante na região da AMAI, tendo
em vista que na maioria dos municípios a agropecuária é o setor que mais
movimenta a economia.
Já o Coordenador Regional do Sebrae Oeste, Enio Alberto Parmegiani,
apresentou o Projeto Cidade Empreendedora que visa promover o
desenvolvimento e o aumento da competitividade das empresas.
Outro tema debatido pelos Prefeitos foi a segurança pública dos
municípios com a participação do Sub-Comandante da 4ª Companhia de
Xanxerê, Tenente Vilte dos Santos que relatou a situação do Projeto Patrulha
Rural que tem por objetivo a manutenção do serviço de policiamento,
executando rondas periódicas e atendimento de ocorrências na área rural. O
Tenente salientou a necessidade de firmar convênio junto aos municípios para
manutenção deste serviço.
Neste contexto, os Prefeitos levantaram a questão referente a falta de
efetivo nos municípios e deliberaram pelo encaminhamento de ofício ao
Governador Raimundo Colombo requerendo a transformação da Companhia
de Xanxerê em Batalhão.
Quanto a permanência da AMAI no Conselho da Crediamai, os Prefeitos
deliberaram assim que a AMAI não permaneça mais no Conselho.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 7.7.2017
Horário: 10h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Diagnóstico Sócio Ambiental e Perfuração de Poços Artesianos;
Portaria Interministerial Nº 424 de 30 de dezembro de 2016;
Medida Provisória nº 773 de 29/03/2017 – Estabelece prazo para a
correção dos valores referentes ao percentual de aplicação mínimo
obrigatório em manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE;
Lei de Auxílio Mútuo;
Apresentação do relatório de cotas e perdas de exames de Mamografias
na região da AMAI;
Cirurgias eletivas;
Valores cobrados para o recolhimento dos animais mortos;
Contratação de empresa para serviços de pátio e guincho.
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Prefeitos reuniram-se em Assembleia
No dia 7 de julho inúmeros assuntos estiveram em pauta na Assembleia
de Prefeitos. Foram apresentadas pelos colaboradores da AMAI a Portaria
Interministerial Nº 424 de 30 de dezembro de 2016 (altera regras sobre
adiantamento das transferências voluntárias da União no início de cada convênio ou contrato, o
que irá impedir que verbas fiquem paradas nas contas de estados e municípios) e a Medida

Provisória nº 773 de 29/03/2017 – Estabelece prazo para a correção dos
valores referentes ao percentual de aplicação mínimo obrigatório em
manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE.
Também a participação do CIS-Amosc para repasse de informações sobre
as atividades de 2017, bem como sobre o novo sistema para cirurgias eletivas.
No item sobre o Diagnóstico Sócio Ambiental e Perfuração de Poços
Artesianos houve a participação do CIMCatarina que oferece este dois serviços
por meio de Consórcio.
Já o Coordenador Regional de Defesa Civil, Luciano Peri, salientou aos
Prefeitos a importância de que os municípios mantenham atualizada a Lei de Auxílio
Mútuo para que seja possível a colaboração entre os entes em situações de
risco e desastre.
Ainda os Gestores compartilharam informações sobre os valores
cobrados para o recolhimento dos animais mortos em cada municípios e a
forma de contratação de empresa para serviços de pátio e guincho.

18

Assembleia Geral Ordinária
Data: 7.8.2017
Horário: 17h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Preços dos serviços públicos oferecidos pelas administrações
municipais;
Mobilização em prol do curso de Medicina para região da AMAI;
Cronograma dos trabalhos da equipe de engenharia e topografia.

Prefeitos da AMAI manifestam apoio a implantação do curso de Medicina
em Xanxerê
Durante a Assembleia do dia 8 de agosto os Prefeitos manifestaram
apoio ao Projeto Saúde Superior que tem por objetivo buscar a possibilidade de
implantar em Xanxerê um curso de Medicina para atender a região da AMAI. O
projeto foi apresentado pelo presidente da comissão, Realdo Tavares.
No momento a comissão é formada por representantes da AMAI, ADR
Xanxerê, CDL, Acix, Unoesc Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions
Clube Xanxerê, Rotary, Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Xanxerê,
Câmara de Vereadores, Coletivo Sindical e Maçonaria, e também conta o apoio
do deputado federal João Rodrigues. A comissão está finalizando o projeto
para agendar audiência junto ao Ministério da Educação.
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Os Prefeitos aprovaram ainda o apoio a divulgação do abaixo assinado
pró instalação do Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê organizado pelo
Conselho Comunitário de Segurança de Xanxerê. Todos os municípios
recolherão assinaturas e encaminharão as listas até o final do mês de agosto.
Já o Coordenador de Engenharia da AMAI, Ricardo Conte, apresentou o
andamento das atividades do Departamento e o número de solicitações
pendentes já existentes. Os Prefeitos definiram que prioritariamente sejam
atendidos os projetos provenientes de convênio com a Caixa Econômica
Federal e emendas parlamentas, e na sequência os referentes ao Fundam 2.
Ainda, foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos
oferecidos pelas administrações municipais. A ideia é estabelecer uma tabela
de preços médios para a região. A Associação ficou responsável por aprimorar
a planilha e reapresentar na próxima sessão.
Encontro das Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais...
Também as Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais se encontraram
na AMAI e participaram de uma palestra com a psicóloga Karize Woichicoski. O
evento também foi uma oportunidade de troca de experiências e interação
entre os participantes.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 2.9.2017
Horário: 9h
Local: Complexo Cruzaro. Faxinal dos Guedes
Ordem do dia:
Oficina de Planejamento e alinhamento da atuação da AMAI com as
necessidades e demandas dos municípios.

Assembleia de Prefeitos debateu planejamento da AMAI
Assembleia realizada em Faxinal dos Guedes em 2 de setembro. O foco
do encontro foi o debate sobre o planejamento institucional da AMAI.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, salientou a
importância de momentos como este, onde cada Prefeito teve espaço para se
manifestar sobre as atividades desenvolvidas pela Associação. “Enquanto
gestores precisamos olhar para o futuro, já temos hoje uma estrutura forte e
consolidada, buscamos traçar nesta reunião novas metas e estratégias”,
comenta o Presidente.
O encontro foi coordenado pelo Assessor de Planejamento da Fecam,
Paulo Costa, que levantou junto aos Prefeitos questões referentes a
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representação política, agenda institucional, ações para o desenvolvimento
regional, assessorias técnicas da Associação, colegiados temáticos, entre
outros assuntos para traçar uma fotografia atual do trabalho realizada pela
AMAI.
O Vice-presidente da AMAI e Prefeito de Ponte Serrada, Alceu Wrubel,
relatou a satisfação no atendimento as demandas do município. “Todo ano
surgem novos problemas ou diferentes situações nos municípios, a AMAI
sempre corresponde as expectativas buscando alternativas e soluções para
nos atender”, disse Wrubel.
O Prefeito de Lajeado Grande, Noeli Dal Magro, destacou como é
essencial o compartilhamento de experiências entre os Prefeitos, e dos
técnicos da AMAI para com os servidores dos municípios. “É um
relacionamento onde todos crescem e quem mais ganha é a população”,
reforça Noeli.
Quem também participou da Assembleia foi o Secretário de Estado da
Agricultura e Pesca, Moacir Sopelsa, que na oportunidade reiterou aos
Prefeitos o compromisso em atender todos os municípios de forma igualitária.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 20.11.2017
Horário: 18h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
As redes sociais como plataformas de relação, interação e comunicação.
Cases Criativos – Inspirações de Prefeituras e Prefeitos;
Participação das Prefeituras na Expo Femi 2018;
Conexão transfronteiriça: a nova Rota do Milho entre Paraguai,
Argentina e Brasil;
Repasse de informações a respeito das últimas deliberações da Diretoria
da Fecam e encaminhamentos para próxima reunião do Conselho Político;
Orientações para o processo sucessório da Diretoria da AMAI/gestão
2018.
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Prefeitos realizam Assembleia Ordinária em novembro
No dia 20 de novembro os Prefeitos da AMAI reuniram-se em
Assembleia. Para iniciar o encontro eles participaram de uma palestra com o
tema: As redes sociais como plataformas de relação, interação e comunicação.
Cases Criativos – Inspirações de Prefeituras e Prefeitos”, com o palestrante
Gabriel Leite.
Os Prefeitos também deliberam sobre a participação dos municípios e
da AMAI durante a Expo Femi 2018, onde será mantido o formato de estande
coletivo, já utilizado nos anos anteriores. O projeto do espaço será apresentado
no encontro de dezembro.
Sobre a Conexão transfronteiriça: a nova Rota do Milho entre Paraguai,
Argentina e Brasil, o Coordenador do Sebrae, Enio Parmeggiani apresentou as
atividades que foram desenvolvidas até o momento e quais os próximos
passos do Comitê Regional.
Ainda foram repassadas as orientações para o processo sucessório da
Diretoria da AMAI/gestão 2018.
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Assembleia Geral Ordinária
Data: 15.12.2017
Horário: 17h
Local: Sala de Reuniões da AMAI. Xanxerê.
Ordem do dia:
Apresentação, apreciação e deliberação sobre o Relatório de Atividades
e a Prestação de Contas relativos ao exercício de 2017, da AMAI;
Orientação dos prefeitos que comporão o Conselho Executivo e o
Conselho Fiscal da AMAI, gestão 2018.
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Presidente da AMAI participa de encontro com o Deinfra
O Prefeito de Xaxim e Presidente da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI), Lírio Dagort participou no dia 25 de janeiro do Dia de Ação de
Governo, realizado por meio da Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos
do Governo de Santa Catarina, na Agência de Desenvolvimento Regional de
Xanxerê (ADR Xanxerê) com o Departamento Estadual de Infraestrutura
(Deinfra).
Dagort pediu ao Presidente do Deinfra, Wanderley Agostini, que olhasse
com carinho os pedidos dos Prefeitos e informou que será organizada pela
AMAI uma comitiva para levar os pleitos dos municípios ao Governador
Raimundo Colombo.
Também estiveram presentes, o Prefeito de Ponte Serrada e 1º vice da
AMAI, Alceu Wrubel, a Prefeita de São Domingos e 2ª vice da AMAI, Eliéze
Comachio, o Prefeito de Marema, Adilson Barella, o Prefeito de Xanxerê,
Avelino Menegolla e o Vice-Prefeito de Abelardo Luz, Cleomar Finger.
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AMAI mantém a representatividade junto a Diretoria da Fecam e Coligadas
No dia 27 de janeiro a Federação Catarinense de Municípios (Fecam)
juntamente com as coligadas Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM),
Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS) e o Consócio de
Informática na Gestão Pública
Municipal
(CIGA),
realizaram
Assembleias Ordinárias para eleição
das Diretorias.
Da Associação dos Municípios
do Alto Irani (AMAI), os seguintes
Prefeitos e Prefeita participam da
composição:
- Prefeito de Xaxim e Presidente da
AMAI,
Lírio
Dagort,
como
Conselheiro Fiscal Titular da Fecam;
- Prefeita de São Domingos e 2ª
Vice-presidente da AMAI, Eliéze
Comachio, como Conselheira Fiscal
Titular da EGEM;
- Prefeito de Xanxerê, Avelino
Menegolla, como Conselheiro Fiscal
Titular da ARIS.

Outra forma de representação é a participação no Conselho Deliberativo
da Fecam que é composto pelos prefeitos que presidem as 21 Associações de
Municípios de Santa Catarina, vaga também ocupada pelo Presidente da
AMAI, Lírio Dagort.
Lírio comenta que é de extrema importância manter a representatividade
para que a região tenha condições de colaborar na defesa das demandas que
são de interesse comum de todos os municípios.

27

Prefeitos da AMAI participam de posse na ADR Xanxerê
Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
participaram em 10 de março da posse no novo Secretário Executivo da
Agência de Desenvolvimento Regional de Xanxerê (ADR), Ademir Gasparini.
Participaram o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, de
Bom Jesus, Rafael Calza, de Entre Rios, Jurandi Dell Osbell, de Lajeado
Grande, Noeli Dal Magro, de Passos Maia, Leomar Listoni, de Vargeão, Volmir
Felipe e de Xanxerê, Avelino Menegolla.
O Presidente fez uso da palavra e parabenizou o novo Secretário
reiterando o trabalho que precisa ser realizado junto aos municípios em
especial neste momento de crise em que muitas prefeituras se encontram, bem
como deixou a AMAI à disposição para dialogar com a ADR na busca de
soluções conjuntas.
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Municípios da AMAI são destaque no 2º Prêmio Município Sustentável
entregue pela FECAM
O Prêmio Município Sustentável é promovido pela Federação
Catarinense de Municípios (FECAM), em parceria com as 21 Associações de
Municípios e as instituições que compõem a Rede do Sistema de Indicadores
de Desenvolvimento Municipal Sustentável (Rede SIDEMS).
A premiação é dividida em categorias e tem por objetivo valorizar os
municípios catarinenses que possuem os melhor IDMS, sendo que os dados
foram coletados entre 1º a 30 de setembro de 2016.
Na região da AMAI, dois municípios integraram a premiação: Xaxim entre os
cinco municípios que mais evoluíram no IDMS entre 2014 e 2016 com 11,27%
de crescimento, juntamente com Palmitos, com crescimento de 13,58%, Imaruí,
com 13,05%; Chapecó, 11,62%; e Gravatal, com 11,15%, completam a lista.
E Lajeado Grande na categoria dos melhores em cada uma das
dimensões do IDMS, chegou ao índice de 0,984 em Habitação. Nesta categoria
também premiados: Jaraguá do Sul, no índice Sociocultural, com IDMS 0,841;
Luzerna em Educação, com 0,914; Nova Erechim, em Saúde, com 0,891;
Joinville, em Cultura, com 0,900; Treviso, na dimensão econômica, com 0,762;
Navegantes, na área ambiental, com 0,879; Piratuba, no quesito político
institucional, 0,824; Bombinhas, em finanças públicas, com 1,000; Joinville e
Blumenau, na análise sobre gestão pública, com 0,956; e Rio Fortuna, em
participação social, com 0,730.
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Prefeitos da AMAI participam de audiência com o Ministro Kassab
Os Prefeitos da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) que
estão em Brasília, participando da 20ª Marcha dos Prefeitos, foram recebidos
em 16 de maior para uma audiência pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Gilberto Kassab.
Estiveram presentes o Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio
Dagort, o Prefeito de Ponte Serrada e 1º Vice-presidente da AMAI, Alceu
Wrubel, além dos Prefeitos de Entre Rios, Jurandi Dellosbel e de Lajeado
Grande, Noeli Dal Magro. Também acompanhou o encontro a Prefeita de São
José e Presidente da Fecam, Adeliana Dal Pont e o Deputado Federal, João
Rodrigues.
O Presidente da AMAI, Lírio Dagort, questionou o Ministro sobre a
operacionalização do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações
Estratégicas (SGDC) que foi lançado em março.
Kassab informou que os testes realizados até agora foram positivos e
que provavelmente em agosto estará em pleno funcionamento.
Lírio comenta que o pleno funcionamento do Satélite oportunizará a
oferta de banda larga em todo o território dos municípios. “É um grande avanço
principalmente para os nossos municípios, na verdade para todo o Brasil, onde
ainda temos pouca distribuição do sinal de internet e às vezes com má
qualidade”, salienta o Presidente.
O 1º Vice-Presidente da AMAI, Alceu Wrubel (Tibe), enfatiza que em
breve todos serão atendidos com uma tecnologia de alta qualidade na cidade e
principalmente no interior, onde em muitas comunidades a internet ainda não
chegou. Tibe diz ainda que de acordo com as informações recebidas haverão
diversas torres a serem instaladas no interior que irão funcionar como como um
receptor de sinal de TV, por exemplo e posteriormente será realizada a
distribuição do sinal.
Com investimentos na ordem de R$ 2,1 bilhões, o SGDC será operado
por dois centros de controle, sendo um em Brasília e outro no Rio de Janeiro.
Também há outros cinco gateways –– estações terrestres com equipamentos
que fazem o tráfego de dados do satélite –– que serão instalados em Brasília,
Rio de Janeiro, Florianópolis (SC), Campo Grande (MS) e Salvador (BA).
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Prefeitos da AMAI e AMnoroeste entregam pleito ao Secretário Rodrigo
Moratelli
A AMAI recebeu em 2 de junho, 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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AMAI participa de reunião com comando geral da PMSC
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) participou no dia 13 de
julho de uma reunião com a presença do Comandante-Geral da Polícia Militar
de Santa Catarina, Coronel Paulo Henrique Henn.
A pauta do encontro tratava sobre a transformação 4ª Companhia de
Xanxerê em Batalhão. Com a criação do Batalhão a expectativa é de aumento
de efetivo, além de melhorias na questão de equipamento e infraestrutura física
da PM.
O Prefeito de Ponte Serrada e 1º Vice-presidente da AMAI, Alceu
Wrubel, esteve representando a Associação e ressaltou que o tema foi
recorrente em várias Assembleias de Prefeitos da AMAI nos últimos anos,
sendo que em abril a Associação havia protocolado mais uma vez junto ao
Governado do Estado esta solicitação.
De acordo com o Coronel existe grande possibilidade de que esta
alteração ocorra este ano e com isso Xanxerê passaria a coordenar 23
município. Ele salienta após análise da viabilidade técnica da criação de um
Batalhão, a PMSC se posiciona de forma favorável, mas que ainda são
necessários trâmites junto a Secretaria de Segurança Pública, com a Casa Civil
e com o governador Raimundo Colombo.
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Audiência em Defesa do SUAS lotou auditório da Câmara de Xanxerê
No dia 27 de setembro foi realizada na
Câmara de Vereadores de Xanxerê, audiência
pública regional em defesa do Sistema Único
de Assistência Social. A audiência reuniu
público de toda a região da AMAI, a Câmara
ficou lotada e muitas pessoas nem
conseguiram entrar na plenária.
Em todo o território nacional acontece
um movimento apartidário em defesa
da Política
Pública
de
Assistência
Social, tendo em vista que o Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) havia
aprovado um valor de R$ 59 bilhões para 2018
(Resolução nº 12/2017), sendo 2,7 bilhões
para manter a rede de serviços e pagar
parcelas em atraso referente a 2016 (1,3
bilhões).
No
entanto,
o
Ministério
do
Planejamento
indicou
uma
proposta
orçamentária de apenas R$ 78 milhões para toda a rede de serviços e
programas na área.
A Prefeita de São Domingos e 2ª Vice-presidente da AMAI, Eliéze
Comachio, representou os Prefeitos da região e pontuou a preocupação dos
gestores na manutenção do serviços e atendimento à população que vive em
situação de vulnerabilidade.
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AMAI COMEMORA 39 ANOS DE FUNDAÇÃO
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) comemorou em seis
de outubro, 39 anos de fundação. Inúmeros momentos foram marcantes na
história que a AMAI construiu.
O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort, ressaltou ser
importante neste dia relembrar todos os Prefeitos que já passaram pela AMAI e
de forma especial a coragem daqueles que fundaram a Entidade em 1978.
“Já foram tantos pleitos defendidos, conquistas, projetos que não temos
como mensurar, a AMAI é uma instituição que faz a sua parte dentro
do Movimento Municipalista, nossa preocupação está sempre focada na
promoção do bem-estar econômico e social da população do Alto Irani’, reforça
Lírio.
A AMAI conta hoje com uma estrutura eficiente, composta por uma
equipe técnica multidisciplinar. São especialistas em diversos segmentos,
como: administração, planejamento, contabilidade, jurídica, movimento
econômico, tributação, comunicação, engenharia civil, arquitetura e urbanismo,
engenharia elétrica, topografia e agrimensura, tecnologia da informação,
gestão do conhecimento, entre outros.
A Associação inicia agora a contagem regressiva para a comemoração
dos 40 anos em 2018.

