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EVENTOS E FORMAÇÃO CONTINUADA
Por mais um ano consecutivo a AMAI buscou formação e conhecimento para
os agentes públicos da região.
Foram realizadas em 2016:
7 Assembleias de Prefeitos;
17 Reuniões de Colegiados;
1 Encontro Técnico;
13 Cursos;
1 Seminário regional.
Totalizando assim 39 eventos e 1163 servidores capacitados. Com os cursos
gratuitos foi gerada uma economia de R$ 59.000,00.
Os eventos estão na pasta da Assessoria de Comunicação, porém, é
importante salientar que toda a equipe da AMAI colabora nestas atividades
para que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma possível.
As capacitações têm como objetivo cumprir o papel da AMAI enquanto
promotora de conhecimento, elevando o nível dos técnicos que atuam na
gestão pública municipal, proporcionando orientações para que andamento dos
trabalhos siga de acordo com a legislação vigente.
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Cursos Regionais

Curso sobre condutas vedadas durante ano eleitoral
Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, procuradores, assessores jurídicos,
contadores e secretários municipais estão entre o público-alvo do curso sobre
condutas vedadas em ano eleitoral. O treinamento aconteceu no dia 18 de
janeiro
A capacitação servirá para apresentar e esclarecer questões
relacionadas às condutas vedadas pela legislação eleitoral durante as eleições
municipais de 2016. O curso foi oferecido gratuitamente pela Amai durante todo
o dia.
O treinamento foi ministrado pelos assessores jurídicos da Amai,
Adriano Conti e Adriano dos Santos.
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Formação da AMAI para Conselheiros Tutelares
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Escola de Gestão
Pública Municipal (EGEM) realizaram de fevereiro a junho o curso de
Formação para Conselheiros Tutelares, que terá duração de 100 horas/aula, de
fevereiro a junho de 2016.
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.

Centro Operacional do Meio Ambiente realiza palestra na região da AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com o
Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) realizam em 20 de maio palestra
com o objetivo de tratar sobre os temas Área Urbana Consolidada, Diagnóstico
Socioambiental e Regularização Fundiária.
Durante a palestra o Coordenador do Centro Operacional do Meio
Ambiente do MPSC (CME/MPSC), Dr. Paulo Antonio Locatelli, explanou aos
participantes sobre a importância do Diagnóstico Socioambiental como
pressuposto das normas urbano-ambientais em área de preservação
permanente associada à conservação recursos hídricos, prevenção dos riscos
de catástrofes e direito à moradia.
De acordo com Locatelli, a intenção é colaborar com os municípios no
planejamento urbano. Ele explica que este trabalho vem sendo desenvolvido
em todo o Estado pelos promotores e que o CME/MPSC realiza as palestras
oferecendo orientações que servem como vértice para a elaboração do
diagnóstico socioambiental.
Locatelli afirma que sem o diagnóstico o município não consegue
regularizar as áreas já ocupadas e crescer de forma ordenada. Também que é
preciso que a população se conscientize que existem áreas que apresentam
condições de risco e não podem ser ocupadas.
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Região da AMAI recebe encontro técnico da Caixa
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Caixa Econômica
Federal realizaram em dois de junho encontro técnico com representantes dos
municípios. O evento teve como objetivo difundir conhecimentos sobre os
programas de repasses do Orçamento Geral da União (OGU), operados pela
CAIXA, visando melhorar os trâmites dos processos e dar maior celeridade às
obras nos municípios e também discutir os marcos legais para
operacionalização de repasses e financiamentos no período pré-eleitoral deste
ano.
O Prefeito de Abelardo Luz e Presidente da AMAI, Dilmar Fantinelli, na
abertura do evento salientou que as orientações de como proceder durante o
período eleitoral são de extrema importância, pois, os municípios estão com
várias obras em andamento que devem ser finalizadas até o final do mandato.
Já o Gerente Regional da Caixa, Carlos Alberto Bonin, agradeceu a
parceria realizada e disse que a Caixa está à disposição dos municípios com
todo o apoio técnico para prestar os esclarecimentos necessários.
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Região da AMAI realizou encontro sobre monitoramento e avaliação dos
PMEs
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com o
Ministério da Educação (MEC) e a União dos Dirigentes Municipais de
Educação de Santa Catarina (Undime/SC) realizaram nos dias 4 e 5 de agosto
e 18 de novembro, encontro de formação sobre o monitoramento e avaliação
dos Planos Municipais de Educação (PMEs). Participaram do encontro
secretários municipais, integrantes das comissões e equipe técnica dos
municípios.
O Secretário de Educação de Faxinal dos Guedes e ministrante da
formação, Odymar Bombassaro, destaca que os PMEs foram reestruturados e
aprovados em 2015 e entram agora em uma nova etapa: o processo de
Monitoramento e Avaliação.
A formação teve por objetivo orientar os municípios sobre os
procedimentos que devem ser adotados nesta nova etapa, bem como ressaltar
a responsabilidade da comissão e equipe técnica que estarão acompanhando e
desenvolvendo este processo.
O PME...
O PME é um documento, com força de lei, que estabelece metas para
que a garantia do direito à educação de qualidade avance nos municípios,
estados e no Brasil, nos próximos 10 anos. O Plano é composto por 20 metas,
subdividas em estratégias.
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Seminário sobre Trabalho Social foi realizado pela AMAI
A AMAI realizou nos dias cinco e seis de setembro Seminário sobre
Trabalho Social no Serviço de Convivência, PAIF e Paefi. Participaram do
encontro servidores municipais que atuam na gestão do SUAS das unidades
diretas (Cras, Creas) e que atuam em entidades sociais executoras dos
serviços socioassistenciais.
O principal objetivo foi fortalecer o diálogo sobre a concepção de
convivência e fortalecimento de vínculos no SUAS, desafios e possibilidades do
trabalho social.
Durante o encontro além da exposição realizada pela professora Abigail
Torres, Mestre e Doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo, os
participantes promoveram grupos de trabalho sobre a temática abordando
situações de atendimento que ocorrem no dia a dia.
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Avaliação dos Eventos
Ao final de cada encontro os participantes realizam uma avaliação do evento.
Confira:

