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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 2013:
8 Assembleias de Prefeitos;
29 reuniões de Colegiados;
13 Encontros Técnicos;
33 Cursos, destes apenas um pago;
5 Seminários;
2 Conferências regionais
Totalizando assim 90 eventos e 2.566 servidores capacitados.
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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Eventos Estaduais
Municípios da AMAI participaram do Ciclo de Estudos do TCE/SC
Os municípios que integram a região do Alto Irani participaram do 15º Ciclo de
Estudos de Controle Público da Administração Municipal do Tribunal de Contas
de Santa Catarina (TCE/SC), no dia 10 de julho, realizado em Chapecó.
O evento é uma parceria da AMAI, Amosc, Amnoroeste com o TCE/SC e
reuniu mais de 300 técnicos que foram divididos em três grupos:
Contabilidade/Controle Interno, Licitações e Atos de Pessoal.
O princípio da transparência e o direito à boa administração pública é o tema
central desta edição que busca contribuir para a melhoria da gestão dos
recursos e dos serviços públicos destinados à população catarinense.
No início do evento, o Conselheiro do TCE/SC, Herneus João de Nadal, se fez
presente em todas as salas e salientou a aproximação do TCE com os
municípios, principalmente neste momento em que contabilidade pública está
em transição para se adequar as normas internacionais, gerando assim a
alteração de vários procedimentos dentro da administração pública.
Os Prefeitos de Lajeado Grande, Valmir Locatelli e de Entre Rios, João Maria
Roque, acompanharam o evento e lembraram a importância enquanto gestores
de se interar sobre as mudanças, para promover de forma eficiente à aplicação
dos recursos municipais, buscando respeitar todas as exigências da legislação
vigente.
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Cursos Inter-regionais
Curso do Siconv na AMAI recebeu técnicos de 45 municípios
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nos dias 13, 14 e 15
de março, o curso de Formação para Gestores do Siconv.
O Evento contou a participação de 45 municípios que integram as regiões da
AMAI, Amarp, Amauc, Ameosc, Ammoc, Amonoroeste, Amosc, Amurc,
Amerios, Amplanorte, Amplasc e Amvali.
O Ministrante Sergio Margarido apresentou aos participantes um passo a passo
dos procedimentos de trabalho junto Siconv. Destacou ainda a importância dos
municípios estarem acompanhando todos os dias o Siconv, para verificação
dos editais que se encontram abertos e da atenção especial aos prazos
estabelecidos.
Criado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o SICONV tem
como uma das finalidades, facilitar as apresentações de projetos aos
programas ofertados pelo Governo Federal, atuando como um canal direto de
transferências voluntárias aos municípios.
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Prefeito de Xanxerê recepciona servidores no curso da CGU na AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Controladoria Geral da
União (CGU) realizam nos dias 11 e 12 de abril treinamento para as
Controladorias Internas Municipais. A parceria entre as Entidades para o
fortalecimento da atuação dos gestores municipais já acontece há três anos;
O Prefeito de Xanxerê, Ademir Gasparini (Miri), participou do início do curso e
salientou a satisfação da região em receber o treinamento.
Miri destacou ainda os cursos de forma gratuita que a AMAI tem se empenhado
em promover. “Temos aqui uma Diretoria e equipe comprometida, que vem
sendo conduzida pelo nosso colega Prefeito de Faxinal dos Guedes e
Presidente da AMAI, Edegar Giordani, que não estão medindo esforços para
atender a todas as demandas dos municípios”, ressalta Miri.
O treinamento foi conduzido pelo Analista de Finanças e Controle da CGU,
Rodrigo de Bona da Silva, que destacou a importância do entendimento entre a
CGU e as Associações de Municípios. “A AMAI atua como facilitador na
construção do relacionamento da CGU com os municípios”.
Além da região da AMAI, também participam os municípios que integram a
Amnoroeste.
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AMAI e SEF promovem curso gratuito para o SIGEF
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Secretaria de Estado da
Fazenda (SEF) realizaram no dia 18 de junho curso sobre o Sistema Integrado de
Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). O ministrante foi o Auditor Interno da
SEF, Telbas Mauri da Silveira.
Além dos municípios da região da AMAI e AMnoroeste, participaram gerentes e
técnicos das Secretarias de Desenvolvimento Regional de Joaçaba, São
Lourenço do Oeste e Xanxerê.
A abertura foi realizada pelo Prefeito de Ipuaçu, Denilso Casal, que salientou a
necessidade da formação continuada dos gestores e servidores públicos, para
que as atividades nos municípios sejam desenvolvidas de forma eficiente,
visando à melhoria da qualidade de vida da população.
O SIGEF é o sistema oficial de planejamento, orçamento, finanças e
contabilidade do Estado de Santa Catarina e foi desenvolvido com o objetivo de
alcançar uma solução moderna e ágil na área de planejamento e gestão fiscal.
Dentre os objetivos específicos do SIGEF destacam-se: o provimento aos
usuários e gestores de informações e ferramentas adequadas para o
acompanhamento físico e financeiro da execução dos planos e programas de
investimentos, receitas e despesas do Governo, atendendo às diretrizes e
controles exigidos pela legislação vigente; a disponibilização de informações para
o público, através da internet, tornando mais transparente o uso dos recursos e
do patrimônio público.
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Eventos Inter-regionais
Seminário Regional da Defesa Civil é realizado em Xanxerê
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Secretaria de Defesa
Civil realizaram no dia 15 de agosto, o Seminário Regional da Defesa Civil. O
evento gratuito contou com a participação de municípios da AMAI, AMnoroeste
e Amauc.
O Prefeito de Vargeão e 1º Vice-Presidente da AMAI, Amarildo Paglia,
comentou na abertura do evento a importância de ações de prevenção a serem
realizadas pela Defesa Civil nos municípios, em virtude de que na maioria das
vezes as ações somente são pensadas após os desastres.
O Secretário de Defesa Civil, Milton Hobus, no discurso de abertura agradeceu
a parceria da AMAI para realização do Seminário e fez uma explanação sobre
os programas do Sistema de Proteção e Defesa Civil.
O Secretário também entregou de forma simbólica a Xanxerê um kit de uso
exclusivo da Defesa Civil composto por um microcomputador com
estabilizador, uma impressora, um televisor e um GPS.
Também vão receber uma câmera fotográfica, duas trenas, cinco capas de
chuva e cinco pranchetas que vão servir para o auxílio nos trabalhos de
identificação e mapeamento de áreas de risco de desastres.
O evento 150 participantes, entre prefeitos, presidente de câmaras, secretários
municipais, bombeiros, Técnicos, Assistentes Sociais, Engenheiros e
integrantes da Defesa Civil dos municípios.
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Conferências Regionais
Conferência de Cultura da AMAI debate diversidade cultural
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou em Xanxerê, no dia
24 de junho, a 2ª Conferência Intermunicipal de Cultura, com a participação de
artistas, professores, gestores de educação e cultura de todos os municípios da
região.
Na parte da manhã foram realizadas quatro palestras de orientação, cada uma
com um tema específico: 1 - Implementação do Sistema Nacional de Cultura; 2
- Produção Simbólica e Diversidade Cultural; 3- Cidadania e Direitos Culturais e
4 - Cultura e Desenvolvimento.
Durante a tarde, aconteceram os debates por eixos temáticos, de onde foram
levantadas 16 propostas, que serão apresentadas e defendidas pelos
delegados eleitos na Conferência Estadual. Ainda, no decorrer do dia
aconteceram quatro apresentações:
- Solange Barroso que interpretou o Hino Nacional Brasileiro
- Talindi Camargo e Carise Camargo, do CTG Espelho da Tradição de
Xanxerê, declamaram as poesias Vestido de Prenda e Amor à Terra.
- Édipo Paggi, de Ponte Serrada, que interpretou as músicas Mia Gioconda e
Como Nossos Pais.
- Wagner Kinappe, André Knoener e Gustavo Lima Prates, da Casa de Cultura
de Xaxim, apresentaram as músicas Hey Jude dos Beatles e Caderno de Chico
Buarque, com saxofone, trompete e banjo.
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Alto Irani sedia a única Conferência Livre de Cultura Popular da região Sul
A região do Alto Irani sediou no dia 24 de agosto, a 1ª Conferência Livre de
Cultura Popular, na sede da Asfag, em Faxinal dos Guedes. Em todo o Brasil
neste ano acontecem as Conferências de Cultura, porém, com o foco na
Cultura Popular o evento é o único no que se refere ao Sul do País e em
âmbito Nacional será o terceiro.
A Conferência livre teve como tarefa levantar diretrizes referentes à Cultura
Popular para que as mesmas sejam incluídas nas políticas públicas Nacional,
Estadual e Municipal.
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Eventos Regionais
Oficina Técnica da Caixa e AMAI reúne servidores municipais da região
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Caixa Econômica Federal
realizaram no dia 9 de abril, Oficina de Assistência Técnica com a participação
de 50 servidores municipais da região, entre eles, Prefeitos, Assistentes
Sociais, Engenheiros, Arquitetos e Gestores de Convênios (GMC).
Na parte da manhã, palestraram o Gerente Regional da Caixa Econômica
Federal, Wilson Argenton e o Coordenador da Gerência Regional de
Desenvolvimento Urbano da CAIXA, Renato Francisco Savaris. Eles
apresentaram um panorama geral do funcionamento da Caixa e de seus
produtos.
Na parte da tarde o grupo foi distribuído em três salas e abordados os temas a
seguir:
Sala 1 – GMC: Fluxo operacional dos processos: Recursos do OGU; Fluxo
operacional dos processos: outras fontes; Prestação de Contas Parcial;
Prestação de Contas Final; SIAFI/CAUC.
Sala 2 - Engenheiros e Arquitetos: O processo de análise; Glosas; "Gargalos"
técnicos; Dicas e soluções.
Sala 3 – Assistentes Sociais: A Rotina do Trabalho Técnico-Social
(TTS); Projeto do TTS; Relatório Parcial do TTS; Relatório Final do TTS.
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Seminário Regional da AMAI lotou Auditório da Celer Faculdades em
Xaxim
O 1º Seminário de Mobilização Regional das Conferências das Cidades da
Região do Alto Irani, promovido pela AMAI em parceria com a Celer
Faculdades, reuniu no dia 13 de maio, em Xaxim, 200 participantes de todos os
municípios da região, que estiveram envolvidos com a organização das
respectivas Conferências locais.
O Deputado Federal, Pedro Uczai, presente ao evento fez questão de reforçar
que a organização popular é o que faz com que as decisões sejam tomadas.
“Precisamos que a sociedade se manifeste, em virtude de que essa
participação é o que impulsiona as ações e projetos, sendo elas do governo
municipal, estadual ou federal”, afirma o Deputado.
Já na etapa das palestras a Arquiteta e Urbanista da Associação dos
Municípios da Grande Florianópolis, Valesca Marques, discorreu sobre a
criação do Estatuto das Cidades e suas funcionalidades, como por exemplo,
garantia do direito a cidades sustentáveis; gestão democrática por meio da
participação da população e de associações; cooperação entre os governos;
planejamento do desenvolvimento das cidades; regularização fundiária e
urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda.
O Conselheiro Estadual e Nacional das Cidades, Allan Alcântara, abordou os
quatro eixos temáticos das Conferências das Cidades: 1 - Participação e
Controle Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano; 2 – Fundo
Nacional de Desenvolvimento Urbano (FNDU); 3 - Instrumento e Políticas de
integração intersetorial e territorial e 4 - Políticas de Incentivo à implantação de
instrumentos de promoção da função social da propriedade.
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AMAI e Fecam promoveram Encontro Regional de Gestão Municipal
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Federação Catarinense
de Municípios (Fecam) realizaram no dia 23 de setembro, o Encontro Regional
de Gestão Municipal. O evento teve como objetivo proporcionar espaço de
debate sobre várias temáticas: assistência social, tributação, tecnologia da
informação, saneamento básico, entre outros.
O Prefeito de Vargeão e 1º Vice-presidente da AMAI, Amarildo Paglia, durante
a abertura do evento agradeceu a parceria com a Fecam e lembrou a
importância da união entre os municípios que integram a AMAI, para a
efetivação das atividades desenvolvidas.
O evento contou com quatro salas:
Sala 1 - Prefeitos, Secretários de Finanças, Administração e Fazenda, Agentes
Tributários e Responsáveis pela execução do Plano Municipal de Saneamento
Básico com os temas: Perspectivas do Movimento Municipalista, Programa
Saúde Fiscal dos Municípios, Implementação da Política Municipal de
Saneamento;
Sala 2 – Técnicos de Informática e Assessores de Imprensa: treinamento para
implantação e gerenciamento do novo portal municipal;
Sala 3 – Agentes Tributários: Programa de Gestão do Simples Nacional, Nota
Fiscal Eletrônica Conjugada, Registro Mercantil Integrado – Regin, Portal das
Transferências Financeiras, Programa de Emissão de Notas Fiscais do
produtor Rural – Sisrural;
Sala 4 – Assistência Social: Reordenamento da Política de Assistência Social,
Atribuições dos Gestores e trabalhadores da Assistência Social, Planos
Municipais da Assistência Social e Utilização dos Recursos da Assistência
Social.
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Cursos Regionais
Curso gratuito para atender demanda dos Gestores de Saúde
O curso contou com um total de 48 horas/aulas, divididos em seis módulos, de
fevereiro a junho.
O objetivo foi desenvolver competências essenciais aos gestores e técnicos, da
saúde por meio de conteúdos estratégicos que visam o fortalecimento
profissional e institucional, tangentes à área da saúde e, em especial, sobre os
avanços e desafios na implementação do SUS nos municípios.
Dos participantes do curso, 12 são Secretários de Saúde, os demais são
técnicos municipais que também atuam junto à gestão da Secretaria.
O Vice-Prefeito de Marema, Marcos Batistel, que frequentou o curso, ressaltou
a importância da formação continuada para os Gestores e Técnicos, visando
qualificar o atendimento aos munícipes e a gestão de forma ética e eficaz na
saúde.
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Municípios participam de curso gratuito sobre Licitação na AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nos dias 22,23 e 24
de abril curso de Atualização em Licitações Públicas de forma gratuita aos
municípios. Participam além dos agentes de licitação, assessores jurídicos,
secretários de administração, contadores, controladores internos, vereadores e
assessores parlamentares.
O objetivo do curso foi oportunizar aos servidores dos municípios da região,
orientações e informações para a previsão, elaboração e acompanhamento dos
processos licitatórios. Dentre os temas abordados estão o pregão presencial e
eletrônico, registro de preço, contratos e tramites dos processos licitatórios.
O Prefeito de Faxinal dos Guedes e Presidente da AMAI, Edegar Giordani,
ressalta que a elevação do conhecimento técnico da região é um dos legados
que a atual Diretoria pretende deixar.
“Diante da preocupação de colaborar com o bom atendimento ao cidadão e
oferecer segurança jurídica aos prefeitos, a AMAI tem empregado esforços
para trazer a região inúmeros cursos de qualidade, afinal a gestão pública
municipal deve se basear em informações atualizadas”, comenta o Presidente.
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SEF realiza curso gratuito para municípios da AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Secretaria Estadual da
Fazenda (SEF) realizaram no dia 3 de maio, curso sobre o Movimento
Econômico, onde participaram Secretários de Desenvolvimento Econômico,
Indústria, Comércio e os responsáveis pela Unidade Municipal Conveniada
(UMC).
O Prefeito de Xanxerê, Ademir Gasparini (Miri), proferiu a abertura do evento
reiterando a importância que cada um tem no desenvolvimento do município.
“Como Gestores temos várias responsabilidades e somos cobrados
diariamente, mas, sem o apoio e dedicação de cada servidor municipal não
seria possível que o trabalho acontecesse”, comenta Miri.
Quanto ao curso o Prefeito Miri, parabenizou a parceria entre a AMAI e a SEF,
ressaltando que a qualificação continuada dos agentes técnicos é
indispensável para que os procedimentos utilizados em cada setor sejam
reciclados, visando aprimorar a fiscalização, o acompanhamento e a emissão
de notas fiscais, com o objetivo de melhorar os índices de retorno do ICMS.
Atualmente, o ICMS é considerado a segunda da receita mais importante, na
região da AMAI representa 38% , ficando atrás apenas do FPM que responde
por 40% da receita.
O curso foi ministrado pelo Coordenador de Assuntos para o Movimento
Econômico da SEF, Ari Pritsch que abordou os seguintes temas: Apuração do
índice de retorno do ICMS e Valor Adicionado; Legislação, normas e
procedimentos adotados pela SEF; Importância do acompanhamento da
emissão e controle das Notas Fiscais de Produtor, Incentivo à produção e
instalação de novos empreendimentos.
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Curso sobre Bibliotecas Públicas reuniu servidores da região da AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a Fundação
Catarinense de Cultura (FCC) e a Federação Catarinense de Municípios
(Fecam) realizaram no dia 23 de maio, curso sobre Bibliotecas Públicas.
A Coordenadora do Sistema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina e
ministrante do curso, Esni Soares da Silva, abordou temas como funções,
tipologia, classificação e seções da biblioteca; noções de preservação e
conservação dos livros; organização e tratamento da informação e serviço de
referência e fontes de informação.
Participaram bibliotecários, auxiliares de biblioteca, secretários de educação,
diretores de cultura.
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Servidores participaram de Curso sobre Redação Oficial
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) promoveu nos dias 10 e 11
de junho, curso gratuito sobre Redação Técnica e Oficial com Foco na
Linguagem. Participaram do evento, Assessores Jurídicos e de Imprensa,
Secretários de Administração, Chefes de Gabinete e Assistentes
Administrativos que atuam na elaboração de documentos oficiais.
Foram abordados os seguintes temas: padrão culto da linguagem e os
elementos da gramática textual que interferem na linguagem técnica oficial; o
processo da comunicação humana aplicado à comunicação oficial;
caracterização das qualidades da Redação Oficial; ocorrências de falhas nos
atos comunicativos oficiais; características gramaticais do padrão culto da
linguagem utilizada na redação oficial; Identificar, entender e saber redigir os
principais documentos utilizados pelas repartições.
O curso foi ministrado pela Professora Olga Pissetti, que é Licenciada em
Letras Português-Francês, com especialização nas áreas de "Leitura e
Produção de Textos" e Mestrado em Educação, além de atuar como docente
da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), nas disciplinas de Comunicação
Empresarial e Comunicação Organizacional, na área de Ciências Sociais
Aplicadas.
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INSS e Receita Federal realizam treinamento na AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com o Instituto
Nacional de Seguro Social (INSS) e a Receita Federal do Brasil (RF),
realizaram nos dias 13 e 14 de junho Treinamento para Departamento Pessoal
voltado a Benefícios Previdenciários e contratação de Micro Empreendedor
Individual (MEI).
O objetivo foi oportunizar aos servidores dos municípios, orientações e
informações de modo a contribuir com a excelência no serviço público, bem
como promover uma aproximação dos técnicos junto ao INSS e a Receita
Federal.
Além dos responsáveis pelo Departamento Pessoal, participaram: Contadores,
Assessores Jurídicos e Secretários de Administração.
O Chefe da Seção de Reconhecimento de Direitos do INSS, Daniel Aloisio
Ribas e a Chefe da Seção de Administração de Informações de Segurados,
Janes Teresinha Scusssiato, abordaram: o Funcionamento do Reconhecimento
do Direito a Benefícios Previdenciários; Tipos de Benefícios Oferecidos pela
Previdência Social; Emissão de Certidão de Tempo de Contribuição e a
Compensação Previdenciária.
Na última etapa do treinamento, a Analista da Receita Federal (RF), Benardete
Maria Tomazi, apresentou aos participantes os procedimentos que devem ser
adotados na contratação do MEI por pessoas jurídicas, além da incidência da
cota patronal em serviços específicos e as obrigações destas contratações.
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Gestores de Cultura da AMAI participam de curso sobre desenvolvimento
de projetos
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) em parceria com a
Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e a Fundação Catarinense de
Cultura (FCC) realizam nos dias 6 e 7 de agosto o curso gratuito sobre
Elaboração e Desenvolvimento de Projetos Culturais.
Participam do evento os Gestores Municipais de Cultura e demais servidores
da administração pública envolvidos com a gestão cultural e Produtores
Culturais. O objetivo é propiciar aos trabalhadores da Cultura instrumentos para
elaborar projetos para a área, desde a ideia, ao desenvolvimento e descrição
teórica, até a gestão.
Entre os temas abordados nestes dois dias estão: O passo a passo dos
elementos para a elaboração de projetos; A política de editais e as possíveis
fontes de financiamento e captação de recursos.
Quem ministra o curso é a Gestora de projetos da FCC, Maria Teresa de Lira
Collares, especialista em Gestão Cultural pelo Instituto Cultural Itaú e
Universidade de Girona/Espanha em parceria com a Organização dos Estados
Ibero Americanos. Também orienta instituições públicas, privadas, agentes
culturais e profissionais da FCC na formulação de políticas públicas para a
cultura por meio de oficinas de capacitação, ainda, atua como gestora dos
convênios assinados pela FCC e Ministério da Cultura.
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CGU e AMAI promovem curso sobre transparência pública
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Controladoria Geral da
União (CGU) realizam nos dias 9 e 10 de setembro, curso gratuito com o tema
“Transparência e Acesso à Informação”.
O treinamento, além de fazer parte da agenda de capacitação continuada da
AMAI, integra o programa Brasil Transparente da CGU que tem por objetivo a
busca por uma administração pública mais transparente, promovendo o
intercâmbio de informações e experiências relevantes ao desenvolvimento da
transparência pública e acesso à informação.
Participam do evento controladores internos, assessores de comunicação,
secretários de administração, contadores e demais servidores envolvidos com
o assunto, das regiões da AMAI e AMnoroeste.
O ministrante do curso e Coordenador do Núcleo de Prevenção à Corrupção da
CGU, em Santa Catarina, Rodrigo de Bona da Silva, comenta que a partir de
agora serão iniciadas as etapas de fiscalização, pois, os municípios já
receberam as devidas orientações sobre os procedimentos a serem adotados
no que se refere à LC 131(Lei da Transparência) e da Lei 12.527 (Lei de
Acesso à Informação).
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AMAI realiza curso gratuito sobre Excel para servidores da região
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou no dia 12 de
setembro Curso Básico de Excel, de forma gratuita para servidores da região.
Os participantes atuam em vários setores como: educação, saúde,
contabilidade, comunicação, movimento econômico, administração.
O objetivo foi de propiciar conhecimentos para utilização das aplicações do
Excel, com o propósito de aperfeiçoar o trabalho e desempenhar com mais
eficiência as funções desta ferramenta.
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Região do Alto Irani recebe cursos da Escola do Legislativo
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e a Câmara de Vereadores
de Faxinal dos Guedes em parceria com a Escola do Legislativo realizaram nos
dias 18, 19 e 20 de setembro vários treinamentos para os Técnicos do
Executivo e Legislativo.
A abertura do dia 18 foi realizada pelo Presidente da Câmara de Vereadores de
Faxinal dos Guedes, Maicon Gehlen, que ressaltou a importância das parcerias
e da qualificação dos técnicos.
“Esperamos que essa seja a primeira de muitas atividades que realizamos com
a AMAI e com a Escola do Legislativo, duas Entidades que trabalham pela
melhoria dos procedimentos no serviço público, pois, os técnicos sejam do
câmara ou da prefeitura precisam sempre estar atentos às mudanças, visando
oferecer a população da região do Alto Irani, atendimento digno e de
qualidade”, reforça Gehlen.
Cursos realizados...
18 – Oratória e Tópicos de Comunicação
19 – Redação Oficial e Reforma Ortográfica
20 – Processo e Técnica Legislativa.
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Gestores e técnicos participam de curso sobre aplicação dos 25% da
educação
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) promoveu no dia 25 de
setembro, curso com o tema “Regras para incidência dos gastos com os 25%
da educação”. Participaram Secretários e técnicos da Educação, contadores,
controladores internos.
O evento foi dividido em duas etapas. Na parte da manhã, a Assessora
Contábil da AMAI, Andreza Gallas repassou orientações referentes à: Gastos
não levados em consideração na aplicação mínima de 25%, Despesas que
podem ser efetuadas com recursos do FUNDEB, Prazos para apresentação
das prestações de contas dos programas do FNDE; Responsabilidade dos
Secretários Municipais na Gestão dos Recursos da Educação, Critérios de
aplicação dos recursos e Prestação de contas da merenda escolar.
Na parte da tarde, o Secretário de Faxinal dos Guedes e Presidente do
Colegiado de Educação da AMAI, Odymar Bombassaro, palestrou sobre o
Plano de Carreira e o Piso Nacional do Magistério.

Técnicos da Defesa Civil participaram de treinamento na AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e o Colegiado de Defesa
Civil (Codec) realizaram no dia 12 de novembro treinamento sobre o Formulário
de Informação de Desastres (FIDE) e o Sistema Integrado de Informação de
Desastres (S2ID).
O objetivo foi proporcionar embasamento prático e teórico aos profissionais que
atuam na defesa civil, mediante o detalhamento e a melhor orientação no
manuseio e operação desses dois sistemas.
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Francisco Wayne ministra curso de Patrimônio Público
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) realizou nos dias 18 e 19 de
novembro o Curso de Patrimônio Público em Observância à Nova
Contabilidade, com o Analista de Finanças e Controle da Secretaria do Tesouro
Nacional (STN), Francisco Wayne Moreira.
Wayne é funcionário de carreira da Secretaria do Tesouro Nacional, já atuou
como Coordenador-Geral de Contabilidade e Custos; Gerente de Normas e
Procedimentos Contábeis, Gerente de Acompanhamento Contábil.
Também ocupou cargos na Coordenação de Orçamento e Finanças do
Supremo Tribunal Federal (STF), Assessoria de Controle Interno do Superior
Tribunal Militar (STM), ainda é Membro da equipe técnica de elaboração do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Instrutor da Semana de
Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas do
Governo Federal.
Entre os temas abordados nestes dois dias estarão: Principais atividades da
gestão patrimonial; Depreciação, Amortização e Exaustão; Aspectos contábeis
(Plano de contas, lançamentos, reavaliação, redução a valor recuperável);
Reflexos das mudanças da Contabilidade Pública nos Balanços (Orçamentário,
Financeiro, Patrimonial, e Demonstrações das Variações Patrimoniais);
Auditoria Patrimonial (Bens Móveis/Imóveis) voltada às mudanças ocorridas na
Contabilidade Pública.
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Curso de Cerimonial e Organização de eventos é realizado na AMAI
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), A Câmara de Vereadores de
Faxinal dos Guedes e a Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira
realizam nos dias 21 e 22 de novembro, em Xanxerê, o curso de Cerimonial e
Organização de Eventos.
Na abertura o Presidente da Câmara de Vereadores de Faxinal dos Guedes,
Jean Kelly Dall’Agnol, ressaltou a importância de promover treinamentos
gratuitos na região, o que facilita a participação dos técnicos, além de gerar
economia aos municípios.
Kelly agradeceu ainda a parceria entre as Entidades, que possibilitou a vinda
de quatro cursos da Escola do Legislativo neste ano. Em setembro, foram
realizados os treinamentos de Oratória, Redação Oficial, Técnica e Processo
Legislativo. Nesta semana, os técnicos das prefeituras e câmaras puderam
conhecer mais sobre as regras de Cerimonial Público.
Entre os principais temas do curso estão: Definições de Cerimonial, protocolo,
hierarquia e quebra de protocolo; Eventos por categoria e por área de
interesse; Elaboração de roteiros e script; Normas e tipos de cerimonial;
Símbolos; Composição de Mesa de Autoridades; Providências para
organização de Solenidades no Setor Público e Privado.
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Curso sobre Benefícios Previdenciários em parceria com o INSS
A Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI) e o Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) concluíram no dia três de dezembro, o Curso sobre
Benefícios Previdenciários, que teve duração de 40 horas/aula.
O objetivo foi de instrumentalizar os profissionais em matéria previdenciária a
fim de reconhecer direitos, aperfeiçoar os processos de encaminhamentos de
benefícios, evitar procedimentos desnecessários junto ao INSS. Assistentes
Sociais, Auxiliares Administrativos e Coordenadores de Assistência Social dos
municípios foram o público-alvo do curso.
Entre os temas apresentados estiveram: aposentadorias, pensões, benefício de
prestação continuada (BPC), salário maternidade e família, auxílio doença e
acidente, formas de contribuição e legislação.
Na foto os representantes de Xaxim recebendo o certificado.
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Avaliação dos Cursos
Ao final de cada curso é realizada uma avaliação de satisfação dos
participantes a partir de vários aspectos. Confira:
Curso de Qualificação para Gestores do SUS

Formação de Gestores do Siconv
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Curso para Controladorias Internas Municipais

Curso de Atualização em Licitações Públicas
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Curso sobre o Movimento Econômico

Curso de Redação Técnica e Oficial com Foco na Linguagem
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Curso de Departamento Pessoal com Foco no GRPS e MEI

2ª Conferência Intermunicipal de Cultura da AMAI
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Curso Básico de Excel

Treinamento Defesa Civil
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Curso Patrimônio Público

Curso sobre Benefícios Previdenciários

