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Veículo: Super Difusora - Xanxerê
Data: 25/2/2016
Notícia
Formação da AMAI para Conselheiros Tutelares lota auditório da Câmara de Vereadores de Xanxerê
25/02/2016

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM)
iniciaram nesta quinta-feira (25), o curso de Formação para Conselheiros Tutelares, que terá duração
de 100 horas/aula, de fevereiro a junho de 2016.
O Prefeito de Ipuaçu e 1º Vice-presidente da AMAI, Denilso Casal, realizou a abertura do curso e
ressaltou a importância em instrumentalizar os conselheiros tutelares.
“É indispensável para a gestão pública promover a capacitação aos conselheiros, esta iniciativa da
Associação tem a intenção de que eles recebem a devida qualificação para adotar os melhores
procedimentos frenteàs situações que se apresentam diariamente nos municípios na questão da
criança e adolescente”, comenta Casal.
Participam da formação 84 conselheiros tutelares de toda a região da AMAI, eleitos como titulares e
suplentes, com mandato previsto de 10 de janeiro de 2016 a nove de janeiro de 2020.
A palestrante que está trabalhando com o grupo nesta quinta e sexta-feira, Denise Gerardi, comenta
que é nítido o interesse dos conselheiros da região da AMAI em participar da formação e que o grupo
respondeu positivamente a todas as atividades desenvolvidas.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 25/2/2016

CONSELHEIROS TUTELARES INICIAM CURSO
DE FORMAÇÃO

A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Escola de Gestão Pública Municipal
(EGEM) iniciaram nesta quinta-feira (25), o curso de Formação para Conselheiros Tutelares,
que terá duração de 100 horas/aula, de fevereiro a junho de 2016.
O Prefeito de Ipuaçu e 1º Vice-presidente da AMAI, Denilso Casal, realizou a abertura do curso
e ressaltou a importância em instrumentalizar os conselheiros tutelares.
“É indispensável para a gestão pública promover a capacitação aos conselheiros, esta iniciativa
da Associação tem a intenção de que eles recebem a devida qualificação para adotar os
melhores procedimentos frente às situações que se apresentam diariamente nos municípios na
questão da criança e adolescente”, comenta Casal.
Participam da formação 84 conselheiros tutelares de toda a região da AMAI, eleitos como
titulares e suplentes, com mandato previsto de 10 de janeiro de 2016 a nove de janeiro de 2020.
A palestrante que está trabalhando com o grupo nesta quinta e sexta-feira, Denise Gerardi,
comenta que é nítido o interesse dos conselheiros da região da AMAI em participar da formação
e que o grupo respondeu positivamente a todas as atividades desenvolvidas. (Assessoria de
imprensa)

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

12

Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 25/2/2016
COMUNIDADE - 25 Fev 2016 16:28

Conselheiros Tutelares da região
participam de curso de formação
Por: Redação
Visualizações: 321
0 comentários

A Associação dos
Municípios do Alto Irani
(Amai) e a Escola de
Gestão Pública Municipal
(Egem) iniciaram nesta
quinta-feira (25), o curso de
Formação para
Conselheiros Tutelares,
com duração de 100
horas/aula e que acontece de fevereiro a junho deste ano.
O Prefeito de Ipuaçu e primeiro vicepresidente da Amai, Denilso Casal, realizou
a abertura do curso e ressaltou a importância
em instrumentalizar os conselheiros
tutelares.
- É indispensável para a gestão pública
promover a capacitação aos conselheiros,
esta iniciativa da associação tem a intenção
de que eles recebem a devida qualificação
para adotar os melhores procedimentos
frente às situações que se apresentam
diariamente nos municípios na questão da
criança e adolescente - comenta Casal através da assessoria de imprensa.
Participam da formação 84 conselheiros tutelares de toda a região da Amai, eleitos
como titulares e suplentes, com mandato previsto de 10 de janeiro de 2016 a nove de
janeiro de 2020.
A palestrante que está trabalhando com o grupo nesta primeira fase, Denise Gerardi,
comenta que é nítido o interesse dos conselheiros da região da Amai em participar da
formação e que o grupo respondeu positivamente a todas as atividades desenvolvidas.
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Veículo: Alô Notícias - Xanxerê
Data: 26/2/2016

Formação da Amai para Conselheiros Tutelares lota
auditório da Câmara de Xanxerê
Última atualização em Sex, 26 de Fevereiro de 2016 10:07Qui, 25 de Fevereiro de 2016 16:58

Geral

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) e a Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM)
iniciaram nesta quinta-feira (25), o curso de Formação para Conselheiros Tutelares, que terá duração
de 100 horas/aula, de fevereiro a junho de 2016.
O prefeito de Ipuaçu e 1º vice-presidente da Amai, Denilso Casal, realizou a abertura do curso e
ressaltou a importância em instrumentalizar os conselheiros tutelares. “É indispensável para a gestão
pública promover a capacitação aos conselheiros, esta iniciativa da Associação tem a intenção de que
eles recebem a devida qualificação para adotar os melhores procedimentos frente às situações que se
apresentam diariamente nos municípios na questão da criança e adolescente”, comenta.
Participam da formação 84 conselheiros tutelares de toda a região da Amai, eleitos como titulares e
suplentes, com mandato previsto de 10 de janeiro de 2016 a 9 de janeiro de 2020.
A palestrante que está trabalhando com o grupo nesta quinta e sexta-feira, Denise Gerardi, comenta
que é nítido o interesse dos conselheiros da região da Amai em participar da formação e que o grupo
respondeu positivamente a todas as atividades desenvolvidas.
Fonte: Fernanda Bertotto/Ascom/Amai
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Veículo: Rádio Clube – São Domingos
Data: 26/2/2016

CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO PARTICIPAM DE CURSO DE
FORMAÇÃO
Compartilhe
A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) e a Escola de Gestão Pública Municipal (Egem) iniciaram nesta
quinta-feira (25), o curso de Formação para Conselheiros Tutelares, com duração de 100 horas/aula e que
acontece de fevereiro a junho deste ano.
O Prefeito de Ipuaçu e primeiro vice-presidente da Amai, Denilso Casal, realizou a abertura do curso e ressaltou
a importância em instrumentalizar os conselheiros tutelares.
- É indispensável para a gestão pública promover a capacitação aos conselheiros, esta iniciativa da associação
tem a intenção de que eles recebem a devida qualificação para adotar os melhores procedimentos frente às
situações que se apresentam diariamente nos municípios na questão da criança e adolescente – comenta Casal
através da assessoria de imprensa.
Participam da formação 84 conselheiros tutelares de toda a região da Amai, eleitos como titulares e suplentes,
com mandato previsto de 10 de janeiro de 2016 a nove de janeiro de 2020.
A palestrante que está trabalhando com o grupo nesta primeira fase, Denise Gerardi, comenta que é nítido o
interesse dos conselheiros da região da Amai em participar da formação e que o grupo respondeu positivamente
a todas as atividades desenvolvidas.
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 26/2/2016
GERAL
26/02/2016 09h23 | Atualizado em 26/02/2016 09h26
Por Oeste Mais

Formação da Amai reúne conselheiros tutelares de toda
a região
Cem horas de atividades serão realizadas até junho deste ano

Novos conselheiros participam de formação com 100 horas de atividades (Foto: Divulgação)

A Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai) e a Escola de Gestão Pública
Municipal (Egem) iniciaram na quinta-feira, dia 25, o curso de “Formação para
Conselheiros Tutelares”, que terá duração de 100 horas/aulas, de fevereiro a junho de
2016.
O prefeito de Ipuaçu e 1º vice-presidente da Amai, Denilso Casal, realizou a abertura do
curso e ressaltou a importância em instrumentalizar os conselheiros tutelares. “É
indispensável para a gestão pública promover a capacitação aos conselheiros, esta
iniciativa da associação tem a intenção de que eles recebam a devida qualificação para
adotar os melhores procedimentos frente às situações que se apresentam diariamente
nos municípios, na questão da criança e adolescente”, comentou.
Participam da formação 84 conselheiros tutelares de toda a região da Amai, eleitos
como titulares e suplentes, com mandato previsto de 10 de janeiro de 2016 a 9 de
janeiro de 2020.
A palestrante que está trabalhando com o grupo até esta sexta-feira, dia 26, Denise
Gerardi, comenta que é nítido o interesse dos conselheiros da região em participar da
formação. Segundo ela, o grupo respondeu positivamente a todas as atividades
desenvolvidas.
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Veículo: Portal Faxinal – Faxinal dos Guedes
Data: 26/2/2016

GERAL
Por Redação do Portal Faxinal em 26/02/2016 - 8h05

Conselheiros Tutelares, de Faxinal e região participam de
formação na AMAI
Participam da formação 84 conselheiros tutelares

Compartilhe esta notícia:

0

Os novos conselheiros Tutelares de Faxinal
dos Guedes estiveram na Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI) junto com e a
Escola de Gestão Pública Municipal (EGEM)
onde iniciaram nesta quinta-feira (25), o
curso de Formação para Conselheiros
Tutelares, que terá duração de 100
horas/aula, de fevereiro a junho de 2016.
O Prefeito de Ipuaçu e 1º Vice-presidente da
AMAI, Denilso Casal, realizou a abertura do
curso e ressaltou a importância em
instrumentalizar os conselheiros tutelares.
“É indispensável para a gestão pública
promover a capacitação aos conselheiros,
esta iniciativa da Associação tem a intenção de que eles recebem a devida qualificação para
adotar os melhores procedimentos frente as situações que se apresentam diariamente nos
municípios na questão da criança e adolescente”, comenta Casal.
Participam da formação 84 conselheiros tutelares de toda a região da AMAI, eleitos como titulares
e suplentes, com mandato previsto de 10 de janeiro de 2016 a nove de janeiro de 2020.
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Veículo: Folha Regional - Xanxerê
Data: 26/2/2016

17

Relatório de Atividades e Prestação de Contas 2016

Veículo: O Diário - Xanxerê
Data: 26/2/2016
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