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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 15/12/2017
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Amai realiza balanço de 2017 e define
diretoria para 2018
Por: Aline Tonello
Visualizações: 255
0 comentários

(Fotos: Alessandra Villani/Tudo Sobre
Xanxerê)

Na tarde dessa sexta-feira (15) a Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai)
realizou uma assembleia para balanço das atividades realizadas esse ano sob gestão
do prefeito de Xaxim, Lírio Dagort. Na oportunidade, foi divulgada a diretoria para 2018,
que será presidida por Adilson Barella, prefeito de Marema.
Durante 2017, a presidência da Amai visitou diversos municípios e acompanhou o
movimento municipalista em encontros estaduais e nacionais. Participou 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.
Nesse período, a Amai também manifestou apoio ao curso de Medicina para Xanxerê;
aderiu à campanha de abaixo-assinado para implantação do Batalhão da Polícia Militar
para a região de Xanxerê; realizou planejamento institucional da associação;
participação nas reuniões da Rota do Milho e deu encaminhamento a pleitos. Foram
realizadas ao longo do ano nove assembleias de prefeitos, 25 reuniões de colegiados,
nove encontros técnico; 29 cursos e três seminários regionais, totalizando 75 eventos e
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2.432 servidores capacitados. Com os cursos gratuitos foi gerada uma economia R$
309.250,00.
- Primeiramente eu gostaria de agradecer a equipe de colaboradores da Amai, que são
pessoas especiais para nós e que prestaram excelentes serviços a todos os nossos
municípios. Isso nos dá orgulho de ter ficado esse ano à frente dessa grande
associação, que é uma das melhores associações de Santa Catarina com equipe de
prefeitos preparados para atender as demandas dos seus municípios. Desde o início do
nosso mandato falamos com todos para iniciarem o ano devagar, conter gastos para
chegar o final do ano e fechar suas contas dentro do limite prudencial, e a gente tem o
prazer de dizer que em 100% dos municípios está acontecendo esse fechamento
tranquilo. Todos estão felizes por iniciar 2018 com muitos projetos e financeiramente
tranquilos – destaca Lírio.

Lírio Dagort (esq.) passa a presidência da Amai para Adilson Barella (dir.) (Foto: Alessandra Villani/Tudo Sobre
Xanxerê)

O novo presidente da Amai, Adilson Barella, que terá como vices a prefeita de Ipuaçu,
Clori Peroza, e o prefeito de Entre Rios, Jurandi Dell Osbel, frisou a competência de
Lírio na gestão e disse que pretende dar sequência ao bom trabalho desenvolvido pelo
prefeito de Xaxim.
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- Temos uma transição de cargo tranquila e com a preocupação de estar sucedendo um
prefeito experiente, então a responsabilidade é maior. Quero parabenizar ao Lírio pela
forma como conduziu a Amai esse ano, com certeza contribuiu muito com a experiência
dele, a simplicidade de ensinar para que todos conseguissem alcançar seus objetivos e
trabalhar dentro da legalidade. Uma coisa que ele sempre prezou foi manter as contas
em dia para que todos pudessem fazer uma administração mais tranquila. O objetivo
maior é dar essa continuidade sabendo da responsabilidade e excelência que os
trabalhos são desenvolvidos pela Amai, com prefeitos que pensam no bem-estar das
pessoas e no crescimento dos seus municípios e é isso que a gente preza – afirma o
prefeito Adilson Barella.
Segundo Adilson, nessa última assembleia já foram elencadas algumas ações para
serem realizadas no começo de 2018 e que nova reunião deve ocorrer para a definição
do calendário para o exercício do ano que vem.
- Temos várias necessidades a serem atendidas, mas uma discussão que estamos
buscando informações é a respeito da previdência municipal própria, que a gente vai
estar tratando no ano que vem para ver a viabilidade. Estamos num período em que
passamos por mudanças políticas e de reforma da previdência, então é importante
discutir isso e ver qual o melhor a ser seguido – comenta.
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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 16/12/2017

Prefeito de Marema é o novo
presidente da Amai
por
VSD Marketing & Comunicação
16 de dezembro de 2017

Xanxerê- A Associação dos
Municípios do Alto Irani (Amai)
anunciou nesta sexta-feira (15) os
nomes que ocuparão em 2018 a
nova diretoria. O prefeito de
Marema, Adilson Barella foi
escolhido como presidente, a
primeira vice-presidente será Clori
Peroza, de Ipuaçu, e segundo vice-presidente Jurandi Dell Osbel, de Entre Rios.
Barella considera que a responsabilidade
de assumir a presidência da Amai é ainda
maior, por assumir uma função que até o
momento foi exercida por um prefeito
experiente como Lírio Dagort, de Xaxim.
“Quero parabenizar a forma como o
prefeito Lírio conduziu a Amai neste ano e
com certeza, ele contribui em muito com a
experiência dele para os prefeitos de
primeiro mandato, e falo isso por mim”.
O novo presidente reconhece que Dagort sempre procurou transferir seus
conhecimentos com simplicidade, para que todos os municípios conseguissem alcançar
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seus objetivos, trabalhando dentro da legalidade. “Ele sempre presou que
mantivéssemos as contas em dia, para que pudéssemos economizar e fazer uma
administração mais tranquila ao longo dos anos e é nesse primeiro momento que
acreditamos ser importante cortar gastos e fazer economias”.
Segundo Barella, um dos objetivos é poder dar continuidade aos trabalhos da Amai,
sabendo da responsabilidade e excelência, como é visto os trabalhos da entidade na
região e fora dela. “Com o profissionalismo dos servidores da Amai, esperamos dar
continuidade a esse trabalho e estar cada vez mais forte e presentes nos municípios,
que é onde está a demanda dos trabalhos”.
Na última assembleia dos prefeitos de 2017, Barella relata que foram elencadas
algumas ações para o início do próximo ano e nos próximos dias haverá mais uma
reunião, junto com servidores, para definir um calendário para o exercício de 2018.
“Entre as principais necessidades que estamos buscando informação, é sobre a
previdência municipal própria, que vamos tratar no ano que vem, para saber se é viável
ou não, entre outras ações”.
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O prefeito de Xaxim, Lírio Dagort, que deixa a presidência da Amai, e que é o indicado
da região para compor a diretoria da Fecam em 2018, agradece o apoio da equipe de
colaboradores da Amai, durante o período que esteve a frente da associação.
Dagort ressalta que o principal conselho repassado aos demais prefeitos da região foi
que todos controlassem os gastos de seus municípios para que fechassem as contas
dentro do limite prudencial. “Temos o prazer de dizer que em 100% dos nossos
municípios está acontecendo o fechamento e que todos os prefeitos estão felizes por
terem ouvido o nosso conhecimento para agora fechar as contas tranquilos”.

Relatório de Atividade 2017

281

Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 18/12/2017

Prefeito de Marema vai
ocupar presidência da Amai
no próximo ano
Eleição da nova diretoria foi realizada pela Associação dos
Municípios do Alto Irani
Por Oeste Mais
18/12/2017 10:17 - Atualizado em 18/12/2017 10:17

Clori Peroza, Adilson Barella e
Jurandi Dell Osbel integram nova
diretoria da Amai (Foto: Divulgação)

O prefeito de Marema,
Adilson Carella (PMDB),
será o novo presidente da
Associação dos Municípios
do Alto Irani (Amai) em 2018.
A entidade realizou na última sexta-feira, dia 15, a eleição da Diretoria Executiva
e do Conselho Fiscal da Amai para o exercício 2018.
“Temos muitos desafios para o próximo ano, esperamos atender todos da
melhor maneira possível”, afirmou Barella no primeiro discurso. Ele também
agradeceu a oportunidade de estar na presidência da Amai e ressaltou a
importância do trabalho desenvolvido pela associação aos municípios.
Composição da nova diretoria
Presidente: Adilson Barella (PMDB) – prefeito de Marema
1ª Vice-presidente: Clori Peroza (PT) – prefeita de Ipuaçu
2º Vice-presidente: Jurandi Dell Osbel (PP) – prefeito de Entre Rios

Relatório de Atividade 2017

282

Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 18/12/2017

Prefeito de Marema preside a AMAI na gestão
2018
18 de dezembro de 2017 - 09:29 / Comunidade Política Xanxerê | 0 Comentários

Foto:
divulgação

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na sexta-feira (15) a eleição da
Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o exercício 2018.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Adilson Barella (PMDB) – Prefeito de Marema
1º Vice-presidente: Clori Peroza (PT) – Prefeita de Ipuaçu
2ª Vice-presidente: Jurandi Dell Osbel (PP) – Prefeito de Entre Rios
Em seu pronunciamento, Barella agradeceu a oportunidade de estar na presidência da AMAI e
salientou que a importância do trabalho desenvolvido na Associação em prol dos municípios.
“Temos muitos desafios para o próximo ano, esperamos atender todos da melhor maneira
possível”, afirma por meio de assessoria de imprensa.
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Veículo: Guia Tem Abelardo Luz – Abelardo Luz
Data: 19/12/2017

Prefeito de Marema Adilson Barella
presidirá AMAI em 2018
Eleição da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o exercício 2018 foi
realizada na sexta-feira (15).

19/12/2017 às 10h20
Atualizada em 22/12/2017 - 07h39

Ampliar
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), realizou na sexta-feira (15) a eleição
da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal para o exercício 2018.
A Diretoria ficou com a seguinte composição: Presidente: Adilson Barella (PMDB) –
Prefeito de Marema; 1º Vice-presidente: Clori Peroza (PT) – Prefeita de Ipuaçu; 2ª
Vice-presidente: Jurandi Dell Osbel (PP) – Prefeito de Entre Rios.
Em seu pronunciamento, Barella agradeceu a oportunidade de estar na presidência da
AMAI e salientou que a importância do trabalho desenvolvido na Associação em prol
dos municípios.
“Temos muitos desafios para o próximo ano, esperamos atender todos da melhor
maneira possível”, afirmou.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 19/12/2017

Prefeito de Marema preside a AMAI na gestão 2018

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou na sexta-feira (15) a eleição da Diretoria
Executiva e Conselho Fiscal para o exercício 2018.
A Diretoria ficou com a seguinte composição:
Presidente: Adilson Barella (PMDB) – Prefeito de Marema
1º Vice-presidente: Clori Peroza (PT) – Prefeita de Ipuaçu
2ª Vice-presidente: Jurandi Dell Osbel (PP) – Prefeito de Entre Rios
Em seu pronunciamento, Barella agradeceu a oportunidade de estar na presidência da AMAI e
salientou que a importância do trabalho desenvolvido na Associação em prol dos municípios.
“Temos muitos desafios para o próximo ano, esperamos atender todos da melhor maneira possível”,
afirmou.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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