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2018: 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.
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Amai 40 anos: Desenvolvimento e trabalho pela região do Alto Irani

Em 6 outubro a AMAI completa 40 anos. A Entidade surgiu a partir do
sonho de 8 Prefeitos que compartilhavam o interesse de desenvolver a região.
Centenas de Prefeitos passaram pela Associação como porta-vozes do
povo protagonizando lutas e conquistas com o objetivo de trazer melhores
condições de vida para a nossa população.
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Projetos AMAI 40 ANOS

ExpoFemi 2018:
Durante a ExpoFemi 2018, a Associação dos Municípios do Alto Irani
(Amai) esteve com estande no Pavilhão 2, mostrando as ações de cada cidade.
Foi uma oportunidade dos visitantes conhecerem a história de cada localidade,
através das fotos antigas, de quanto à cidade foi construída. Podendo também
observar as novas obras, que garantem um futuro melhor para cada cidadão.

Cada prefeitura mostrava, no túnel do tempo, fotos da construção da
cidade e de momentos especiais, antes mesma da sua emancipação. Em outro
espaço, dentro do estande, os visitantes podem verificar as fotos de obras
atuais. Depois, assistem a um audiovisual que os moradores relatam “o que
encanta” no município que vive. No estande, o visitante ganhava um brinde. As
prefeituras tinham opções variadas, como canetas, enfeite para cuia de
chimarrão, folders e outros.
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+ Memória na Escola / + Memória:

O +Memória na Escola é um museu itinerante dedicado a oferecer aos
alunos a experiência de aprender história de maneira interativa, por meio aulas
práticas e jogos construídos especialmente para público infantil.
O Projeto pretende levar um novo olhar à comunidade, possibilitando
uma viagem pelo passado, presente e cidades do futuro, além de apresentar os
trabalhos desenvolvidos pela AMAI.
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Capacitação do Bem:
A Capacitação do Bem tem por objetivo estimular a reflexão sobre o
sentido da Responsabilidade Social, contextualizando sua importância para a
justiça social e para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade e das
gerações futuras.
Quando esta consciência se torna coletiva, o impacto das pequenas
ações pode ser ampliado. Todos somos imprescindíveis e chamados a uma
participação ativa e corresponsável tendo a sociedade como protagonista do
seu desenvolvimento.
Assim, o programa de capacitações da AMAI acaba gerando benefícios
mútuos entre as Prefeituras e a comunidade, elevando o nível técnico dos
servidores e melhorando a qualidade de vida da população.

Grande maioria dos cursos na AMAI são oferecidos gratuitamente aos
servidores municipais, a partir deste ano simbolicamente como inscrição os
participantes trazem donativos (alimentos, itens de higiene pessoal, ração para
animais), que posteriormente são distribuídos para Entidades da região.
Em 2018 foram realizadas 6 entregas, totalizando 385 kg de alimentos,
227 itens de higiene pessoal e 59 de ração para animais.
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Portais de Turismo:
Apresenta um recorte dos municípios que pertencem à microrregião do Alto
Irani, retratando um mosaico de costumes, manifestações, atrativos turísticos e
aspectos produtivos, formados a partir da herança cultural dos nativos e das
diversas etnias de colonizadores que desbravaram este território.
Cenários marcados por florestas de araucárias, rios sinuosos, cachoeiras,
paisagens de incrível beleza, próximos a centros urbanos com completa
infraestrutura ou de bucólicos recantos rurais, formam uma região naturalmente
bela.

Preservar a região como um polo multicultural, turístico e econômico, dentre
tantas outras manifestações ainda remanescentes, é um dos papeis
desenvolvidos pela Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e seus
municípios associados.
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AMAI Educ:
Sempre em busca de excelência, a Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) há 40 anos trabalha em prol dos Associados. Sua constante
inovação fica evidente na qualidade dos serviços prestados, sempre com foco
em soluções. Nos últimos 10 anos, por meio de formações específicas para
cada área do conhecimento, mais de 20 mil gestores e servidores públicos
tiveram a oportunidade de agregar conhecimento participando de cursos
organizados pela Associação.

.
E mais uma vez, com o intuito de melhorar os serviços em todas as
áreas, a AMAI oferece agora uma nova possibilidade: a educação à distância.
Uma modalidade de ensino que permite aos interessados administrar melhor o
tempo dos estudos podendo fazê-lo em casa ou nos horários livres do trabalho.
Além de promover a produção e difusão de conhecimento na área da gestão
pública municipal, espera-se gerar economia aos cofres públicos e desta forma
colaborar com o desenvolvimento igualitário dos municípios.
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AMAI EaD:
A educação a distância é uma oportunidade de formação para aqueles que não
dispõem de tempo para o ensino convencional, mas mesmo assim, não
querem abrir mão de continuar se atualizando. Conhecimento e crescimento
profissional com maior flexibilidade de horários e de local é possível sim!

‘’ O que te encanta’’
Moradores dos nosso municípios contam num depoimento em vídeo porque
gostam de viver na região do Alto Irani.
A edição 2019 já está sendo organizada;
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Novas contratações
Sempre pensando em atender de forma mais rápida e eficiente as demandas
dos municípios este ano a AMAI recebeu uma nova colaboradora no
Departamento de Engenharia: a Arquiteta e Urbanista Keli Cristina Lunardelli
Zwicker e no Departamento de Comunicação: a estagiária Lilian Saidenfus de
Andrade.

Investimentos 2018
As despesas e investimentos da Entidade no exercício de 2018 foram
tratados com critérios extremamente coerentes, conforme disponibilidade
financeira. A AMAI aplicou recursos em equipamentos para manutenção das
atividades.

Investimento
Equipamentos de informática
Grades Externas
Bastão telescópico
Celular para comunicação
Projeto Mais memória na escola
Renovação sistema de alarme
Veículo Ford KA
Projeto Eduque/Amai Ead
Total

Veículo Ford KA

Valor
5.678,34
805,00
578,97
1.503,03
7.007,90
1.214,08
41.500,00
4.300,00
62.587,32

