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2017: Gestão de Novos Prefeitos
O ano de 2017 marcou o início de um novo mandato na gestão
municipal. Na região da AMAI 14 novos Prefeitos assumiram os municípios.
Muitos pela primeira vez envolvendo-se como liderança na área pública.

O Prefeito de Xaxim e Presidente da AMAI, Lírio Dagort disse que foi
uma satisfação atuar com este novo grupo. “Apesar de enfrentarmos um ano
de recursos reduzidos, os Prefeitos e Prefeitas souberam administrar e
fechamos um ano com muitas conquistas”, comenta Lírio.

Presidência da AMAI atuante
Durante 2017 a Presidência da AMAI visitou diversos municípios e
acompanhou o movimento municipalista em encontros estaduais e nacionais.
Podemos destacar a participação nas reuniões do Conselho Executivo e Fiscal
da Fecam, e em audiências em Brasília durante a Marcha dos Prefeitos (mês
de maio) e na Mobilização Nacional (novembro) onde foram conquistados o 1%
extra de repasse aos municípios e a derrubada do veto ao encontro de Contas.
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Região da AMAI recebe a visita do Governador Raimundo
Colombo
Em Xanxerê, no dia 26 de julho, o governador Raimundo Colombo
apresentou a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam) aos
prefeitos. 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.
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.

Novas contratações
Sempre pensando em atender de forma mais rápida e eficiente as demandas
dos municípios este ano a AMAI recebeu duas novas colaboradoras no
Departamento de Engenharia: as desenhistas Laureane Testa e Patricia
Camiloti.
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Investimentos 2017
As despesas e investimentos da Entidade no exercício de 2017 foram
tratados com critérios extremamente coerentes, conforme disponibilidade
financeira. A AMAI aplicou recursos em equipamentos para manutenção das
atividades.

Data
19/01/2017
25/01/2017
27/05/2017
14/07/2017
14/08/2017
15/08/2017
01/09/2017
24/11/2017

Valor
Climatizador secretaria executiva/contabilidade
R$ 1.440,00
Climatizador engenharia
R$ 2.819,00
Kit furadeira
R$ 234,10
Bastão Orient - Topografia
R$ 1.199,00
2 Mesas de trabalho para Engenharia
R$ 959,00
2 Computadores engenharia (desenhistas)
R$ 11.092,00
1 Computador engenharia (arquiteta e urbanista) R$ 6.048,00
Atualização software Eberick Engenharia
R$ 11.259,40
Total:
R$ 35.050,50

