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Veículo: Guia Tem - Abelardo Luz
Data: 08/08/2017

Prefeitos da AMAI apoiam
implantação do curso de Medicina
em Xanxerê
08/08/2017 às 21h37
Atualizada em 10/08/2017 - 22h04

Foto Divulgação

Prefeitas e Prefeitos que
integram a Associação dos
Municípios do Alto Irani
(AMAI), durante a
Assembleia da última
segunda-feira (7),
manifestaram apoio ao
Projeto Saúde Superior, que
tem por objetivo viabilizar a
implantação em Xanxerê um
curso de Medicina para
atender a região da AMAI. O
projeto foi apresentado pelo presidente da comissão, Realdo Tavares.
No momento a comissão é formada por representantes da AMAI, ADR Xanxerê, CDL,
Acix, Unoesc Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions Clube Xanxerê, Rotary,
Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Xanxerê, Câmara de Vereadores,
Coletivo Sindical e Maçonaria, e também conta o apoio do deputado federal João
Rodrigues. A comissão está finalizando o projeto para agendar audiência junto ao
Ministério da Educação.
Os Prefeitos aprovaram ainda o apoio a divulgação do abaixo assinado pró instalação
do Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê organizado pelo Conselho Comunitário de
Segurança de Xanxerê. Todos os municípios recolherão assinaturas e encaminharão
as listas até o final do mês de agosto.
Já o Coordenador de Engenharia da AMAI, Ricardo Conte, apresentou o andamento
das atividades do Departamento e o número de solicitações pendentes já existentes.
Os Prefeitos definiram que prioritariamente sejam atendidos os projetos provenientes
de convênio com a Caixa Econômica Federal e emendas parlamentas, e na sequência
os referentes ao Fundam 2.
Ainda, foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos oferecidos
pelas administrações municipais. A ideia é estabelecer uma tabela de preços médios
para a região. A Associação ficou responsável por aprimorar a planilha e reapresentar
na próxima sessão.
Fonte: Ascom AMAI
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Veículo: Portal Faxinal – Faxinal dos Guedes
Data: 08/08/2017

Prefeitos da Amai apoiam
implantação de curso de
medicina em Xanxerê
Por Redação do Portal Faxinal em 08/08/2017 - 11h13

Prefeitos que integram a Associação dos
Municípios do Alto Irani (AMAI) manifestaram
apoio ao Projeto Saúde Superior que tem por
objetivo buscar a possibilidade de implantar
em Xanxerê um curso de Medicina para
atender a região. O projeto foi apresentado
pelo presidente da comissão, Realdo Tavares
na última segunda-feira (7). A comissão
finaliza o projeto para agendar audiência junto
ao Ministério da Educação.
A comissão é formada por representantes da AMAI, ADR Xanxerê, CDL, Acix, Unoesc Xanxerê,
Hospital Regional São Paulo, Lions Clube Xanxerê, Rotary, Secretaria Municipal de Saúde e
Prefeitura de Xanxerê, Câmara de Vereadores, Coletivo Sindical e Maçonaria, e também conta
o apoio do deputado federal João Rodrigues.
Durante a assembleia, os prefeitos aprovaram ainda o apoio à divulgação do abaixo assinado
para instalação do Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê, organizado pelo Conselho
Comunitário de Segurança de Xanxerê (Conseg). Todos os municípios recolherão assinaturas e
encaminharão as listas até o final do mês de agosto.
Já o coordenador de engenharia da AMAI, Ricardo Conte, apresentou o andamento das
atividades do departamento e o número de solicitações pendentes. Os prefeitos definiram que
prioritariamente sejam atendidos os projetos provenientes de convênio com a Caixa
Econômica Federal e emendas parlamentas e, na sequência, os referentes ao Fundam 2.
Ainda, foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos oferecidos pelas
administrações municipais. A ideia é estabelecer uma tabela de preços médios para a região.
A Associação ficou responsável por aprimorar a planilha e reapresentar na próxima sessão.
Encontro das primeiras-damas e cavalheiros municipais
Ainda na tarde de segunda-feira as primeiras-damas e cavalheiros municipais se encontraram
na AMAI e participaram de uma palestra com a psicóloga Karize Woichicoski. O evento
também foi uma oportunidade de troca de experiências e interação entre os participantes.
(Assessoria)
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data: 08/08/2017

Prefeitos da Amai apoiam
implantação de curso de
medicina em Xanxerê
Apoio à divulgação de um abaixo-assinado para a instalação
do Batalhão da PM em Xanxerê também foi aprovado em
assembleia
Por Oeste Mais
08/08/2017 07:55

Prefeitos e prefeitas que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani
(Amai) manifestaram apoio ao Projeto Saúde Superior, que tem por objetivo
buscar a possibilidade de implantar em Xanxerê um curso de medicina para
atender a região. O projeto foi apresentado pelo presidente da comissão,
Realdo Tavares, durante assembleia nesta segunda-feira, dia 7.
A comissão é formada por representantes da Amai, ADR de Xanxerê, CDL,
Acix, Unoesc de Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions Clube de
Xanxerê, Rotary, Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Xanxerê.
Câmara de Vereadores, Coletivo Sindical e Maçonaria também apoiam a ideia,
que ainda conta com o apoio do deputado federal João Rodrigues. A comissão
está finalizando o projeto para agendar uma audiência junto ao Ministério da
Educação.

Prefeitos se reuniram em assembleia da Amai nesta segunda-feira (Foto: Divulgação)

Os prefeitos aprovaram ainda o apoio à divulgação de um abaixo-assinado em
favor da instalação do Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê, organizado pelo
Conselho Comunitário de Segurança de Xanxerê. Todos os municípios
recolherão assinaturas e encaminharão as listas até o final do mês de agosto.
Já o coordenador de Engenharia da Amai, Ricardo Conte, apresentou o
andamento das atividades do departamento e o número de solicitações
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pendentes. Os prefeitos definiram que prioritariamente sejam atendidos os
projetos provenientes de convênio com a Caixa Econômica Federal e emendas
parlamentas, e na sequência os referentes ao Fundam 2.
Na assembleia desta segunda-feira ainda foi apresentado um estudo preliminar
sobre os serviços públicos oferecidos pelas administrações municipais. A ideia
é estabelecer uma tabela de preços médios para a região. A Amai ficou
responsável por aprimorar a planilha e reapresentá-la na próxima sessão.
Encontro das primeiras-damas e cavalheiros
Ainda na tarde de domingo, dia 6, as primeiras-damas e os cavalheiros
municipais se encontraram na AMAI para uma palestra com a psicóloga
Karize Woichicoski. O evento também foi uma oportunidade de troca de
experiências e interação entre os participantes.
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Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 08/08/2017

Prefeitos da AMAI manifestam apoio a
implantação do curso de Medicina em
Xanxerê

Prefeitas e Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
durante a Assembleia da última segunda-feira (7) manifestaram apoio ao Projeto
Saúde Superior que tem por objetivo buscar a possibilidade de implantar em Xanxerê
um curso de Medicina para atender a região da AMAI. O projeto foi apresentado pelo
presidente da comissão, Realdo Tavares.
No momento a comissão é formada por representantes da AMAI, ADR Xanxerê, CDL,
Acix, Unoesc Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions Clube Xanxerê, Rotary,
Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Xanxerê, Câmara de Vereadores,
Coletivo Sindical e Maçonaria, e também conta o apoio do deputado federal João
Rodrigues. A comissão está finalizando o projeto para agendar audiência junto ao
Ministério da Educação.
Os Prefeitos aprovaram ainda o apoio a divulgação do abaixo assinado pró instalação
do Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê organizado pelo Conselho Comunitário de
Segurança de Xanxerê. Todos os municípios recolherão assinaturas e encaminharão
as listas até o final do mês de agosto.
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Já o Coordenador de Engenharia da AMAI, Ricardo Conte, apresentou o andamento
das atividades do Departamento e o número de solicitações pendentes já existentes.
Os Prefeitos definiram que prioritariamente sejam atendidos os projetos provenientes
de convênio com a Caixa Econômica Federal e emendas parlamentas, e na sequência
os referentes ao Fundam 2.
Ainda, foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos oferecidos
pelas administrações municipais. A ideia é estabelecer uma tabela de preços médios
para a região. A Associação ficou responsável por aprimorar a planilha e reapresentar
na próxima sessão.
Encontro das Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais
Na tarde de ontem (07) também as Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais se
encontraram na AMAI e participaram de uma palestra com a psicóloga
Karize Woichicoski. O evento também foi uma oportunidade de troca de experiências e
interação entre os participantes.
Ascom AMAI
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data:08/08/2017
- 08 Ago 2017 08:36

Prefeitos da AMAI manifestam apoio
à implantação do curso de Medicina
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 461

(Foto:
Assessoria)

Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
manifestaram apoio ao Projeto Saúde Superior que tem por objetivo buscar a
possibilidade de implantar em Xanxerê um curso de Medicina para atender a
região. O projeto foi apresentado pelo presidente da comissão, Realdo Tavares na
última segunda-feira (7). A comissão finaliza o projeto para agendar audiência
junto ao Ministério da Educação.
A comissão é formada por representantes da AMAI, ADR Xanxerê, CDL, Acix,
Unoesc Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions Clube Xanxerê, Rotary,
Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Xanxerê, Câmara de Vereadores,
Coletivo Sindical e Maçonaria, e também conta o apoio do deputado federal João
Rodrigues.
Durante a assembleia, os prefeitos aprovaram ainda o apoio à divulgação do
abaixo assinado para instalação do Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê,
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organizado pelo Conselho Comunitário de Segurança de Xanxerê (Conseg). Todos
os municípios recolherão assinaturas e encaminharão as listas até o final do mês
de agosto.
Já o coordenador de engenharia da AMAI, Ricardo Conte, apresentou o
andamento das atividades do departamento e o número de solicitações pendentes.
Os prefeitos definiram que prioritariamente sejam atendidos os projetos
provenientes de convênio com a Caixa Econômica Federal e emendas
parlamentas e, na sequência, os referentes ao Fundam 2.
Ainda, foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos oferecidos
pelas administrações municipais. A ideia é estabelecer uma tabela de preços
médios para a região. A Associação ficou responsável por aprimorar a planilha e
reapresentar na próxima sessão.

Encontro das primeiras-damas e cavalheiros municipais
Ainda na tarde de segunda-feira as primeiras-damas e cavalheiros municipais se
encontraram na AMAI e participaram de uma palestra com a psicóloga Karize
Woichicoski. O evento também foi uma oportunidade de troca de experiências e
interação entre os participantes. (Assessoria)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 08/08/2017

Prefeitos da AMAI manifestam apoio a
implantação do curso de Medicina em Xanxerê
8 de agosto de 2017 - 07:33 / Comunidade Variedades Xanxerê | 0 Comentários

Prefeitos da AMAI
manifestam apoio a implantação do curso de Medicina em Xanxerê. (Foto: Divulgação)

Prefeitas e Prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI)
durante a Assembleia da última segunda-feira (7) manifestaram apoio ao Projeto Saúde
Superior que tem por objetivo buscar a possibilidade de implantar em Xanxerê um curso
de Medicina para atender a região da AMAI. O projeto foi apresentado pelo presidente
da comissão, Realdo Tavares.
No momento a comissão é formada por representantes da AMAI, ADR Xanxerê, CDL,
Acix, Unoesc Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions Clube Xanxerê, Rotary,
Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Xanxerê, Câmara de Vereadores,
Coletivo Sindical e Maçonaria, e também conta o apoio do deputado federal João
Rodrigues. A comissão está finalizando o projeto para agendar audiência junto ao
Ministério da Educação.
Os Prefeitos aprovaram ainda o apoio a divulgação do abaixo assinado pró instalação
do Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê organizado pelo Conselho Comunitário de
Segurança de Xanxerê. Todos os municípios recolherão assinaturas e encaminharão
as listas até o final do mês de agosto.
Já o Coordenador de Engenharia da AMAI, Ricardo Conte, apresentou o andamento
das atividades do Departamento e o número de solicitações pendentes já existentes. Os
Prefeitos definiram que prioritariamente sejam atendidos os projetos provenientes de
convênio com a Caixa Econômica Federal e emendas parlamentas, e na sequência os
referentes ao Fundam 2.
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Ainda, foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos oferecidos pelas
administrações municipais. A ideia é estabelecer uma tabela de preços médios para a
região. A Associação ficou responsável por aprimorar a planilha e reapresentar na
próxima sessão.
Encontro das Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais
Na tarde de ontem (07) também as Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais se
encontraram na AMAI e participaram de uma palestra com a psicóloga
Karize Woichicoski. O evento também foi uma oportunidade de troca de experiências e
interação entre os participantes.
Ascom AMAI
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Veículo: Rede Princesa - Xanxerê
Data: 08/08/2017

Prefeitos da AMAI manifestam apoio a implantação do curso de
Medicina em Xanxerê

Prefeitas e Prefeitos que integram a
Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) durante a Assembleia da última
segunda-feira (7) manifestaram apoio ao
Projeto Saúde Superior que tem por
objetivo buscar a possibilidade de
implantar em Xanxerê um curso de
Medicina para atender a região da
AMAI. O projeto foi apresentado pelo
presidente da comissão, Realdo
Tavares.
No momento a comissão é formada por representantes da AMAI, ADR Xanxerê, CDL, Acix,
Unoesc Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions Clube Xanxerê, Rotary, Secretaria
Municipal de Saúde e Prefeitura de Xanxerê, Câmara de Vereadores, Coletivo Sindical e
Maçonaria, e também conta o apoio do deputado federal João Rodrigues. A comissão está
finalizando o projeto para agendar audiência junto ao Ministério da Educação.
Os Prefeitos aprovaram ainda o apoio a divulgação do abaixo assinado pró instalação do
Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê organizado pelo Conselho Comunitário de Segurança
de Xanxerê. Todos os municípios recolherão assinaturas e encaminharão as listas até o final
do mês de agosto.
Já o Coordenador de Engenharia da AMAI, Ricardo Conte, apresentou o andamento das
atividades do Departamento e o número de solicitações pendentes já existentes. Os Prefeitos
definiram que prioritariamente sejam atendidos os projetos provenientes de convênio com a
Caixa Econômica Federal e emendas parlamentas, e na sequência os referentes ao Fundam 2.
Ainda, foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos oferecidos pelas
administrações municipais. A ideia é estabelecer uma tabela de preços médios para a região. A
Associação ficou responsável por aprimorar a planilha e reapresentar na próxima sessão.
Encontro das Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais…
Na tarde de ontem também as Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais se encontraram na
AMAI e participaram de uma palestra com a psicóloga Karize Woichicoski. O evento também foi
uma oportunidade de troca de experiências e interação entre os participantes.
Fernanda Bertotto – Ascom AMAI
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Veículo: Foca na Notícia - Xanxerê
Data: 08/08/2017

Prefeitos da Amai apoiam
implantação do curso de
Medicina em Xanxerê

Xanxerê– Prefeitas e prefeitos que integram a Associação dos Municípios do Alto
Irani (Amai) durante a Assembleia desta segunda-feira (07) manifestaram apoio ao
Projeto Saúde Superior que tem por objetivo buscar a possibilidade de implantar
em Xanxerê um curso de Medicina para atender a região da Amai. O projeto foi
apresentado pelo presidente da comissão, Realdo Tavares.
No momento, a comissão é formada por representantes da Amai, ADR Xanxerê,
CDL, Acix, Unoesc Xanxerê, Hospital Regional São Paulo, Lions Clube Xanxerê,
Rotary, Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Xanxerê, Câmara de
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Vereadores, Coletivo Sindical e Maçonaria, e também conta com o apoio do
deputado federal João Rodrigues. A comissão está finalizando o projeto para
agendar audiência junto ao Ministério da Educação.
Os prefeitos aprovaram ainda o apoio a divulgação do abaixo-assinado pró
instalação do Batalhão da Polícia Militar em Xanxerê organizado pelo Conselho
Comunitário de Segurança de Xanxerê. Todos os municípios recolherão
assinaturas e encaminharão as listas até o final do mês de agosto.
Já o coordenador de Engenharia da Amai, Ricardo Conte, apresentou o
andamento das atividades do Departamento e o número de solicitações pendentes
já existentes. Os Prefeitos definiram que prioritariamente sejam atendidos os
projetos provenientes de convênio com a Caixa Econômica Federal e emendas
parlamentas, e na sequência os referentes ao Fundam 2.
Ainda foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos oferecidos
pelas administrações municipais. A ideia é estabelecer uma tabela de preços
médios para a região. A Associação ficou responsável por aprimorar a planilha e
reapresentar na próxima sessão.
Encontro das Primeiras-damas e Cavalheiros Municipais…
Na tarde de ontem também as primeiras-damas e cavalheiros municipais se
encontraram na Amai e participaram de uma palestra com a psicóloga
Karize Woichicoski. O evento também foi uma oportunidade de troca de
experiências e interação entre os participantes. (Ass.Com. Amai- Fernanda
Bertotto)
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Veículo: Rádio Clube SD – São Domingos
Data:09/08/2017

PREFEITOS DA AMAI APÓIAM IMPLANTAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA EM
XANXERÊ
09/08/2017 – QUARTA-FEIRA
Nesta segunda-feira (07), foi realizada mais uma assembleia com os prefeitos que integram a Associação
dos Municípios do Alto Irani (Amai). Durante o encontro, foi manifestado apoio ao Projeto Saúde Superior,
que tem como objetivo a implantação do curso de Medicina em Xanxerê. O projeto foi apresentado pelo
presidente da comissão, Realdo Tavares.
A comissão é formada por representantes da Amai, ADR Xanxerê, Acix, Unoesc Xanxerê, Hospital Regional
São Paulo, Lions Clube Xanxerê, Rotary, secretaria de saúde, prefeitura e câmara de vereadores de
Xanxerê, além do Coletivo Sindical e Maçonaria, com apoio do deputado federal João Rodrigues. A
comissão está finalizando o projeto, para agendar audiência junto ao Ministério da Educação.
Os prefeitos aprovaram ainda o apoio a divulgação do abaixo assinado pró instalação do Batalhão da
Polícia Militar em Xanxerê, organizado pelo Conselho Comunitário de Segurança de Xanxerê. Todos os
municípios recolherão assinaturas e encaminharão as listas até o final do mês de agosto.
Já o Coordenador de Engenharia da Amai, Ricardo Conte, apresentou o andamento das atividades do
departamento e o número de solicitações pendentes já existentes. Os prefeitos definiram que
prioritariamente sejam atendidos os projetos provenientes de convênio com a Caixa Econômica Federal e
emendas parlamentas e, na sequência, os referentes ao Fundam 2.
Ainda, foi apresentado um estudo preliminar sobre os serviços públicos oferecidos pelas administrações
municipais. A ideia é estabelecer uma tabela de preços médios para a região. A Associação ficou
responsável por aprimorar a planilha e reapresentar na próxima sessão.

Fonte (texto e foto): Ascom Amai / www.clubesd.com.br / Keli Camiloti
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Veículo: O Diário - Xanxerê
Data:09/08/2017
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Veículo: Lê Notícias - Xaxim
Data:09/08/2017
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Veículo: Click Xaxim - Xaxim
Data: 14/08/2017

Reunião na AMAI trata de
documento para apoio ao curso
de Medicina
Por Jéssica Kuczkowski Turelli
Em 14/08/2017 - 17h48

Foto: Ascom. Amai

Na manhã desta segunda-feira (14) foi realizada uma reunião para tratar das
principais informações e dados que serão abordados no documento de apoio
que a AMAI emitirá em apoio ao a implantação do curso de Medicina para a
região de Xanxerê.
O Presidente da Comissão para implantação do curso, Realdo Tavares, salienta
que a documentação que será elaborada pela AMAI é de fundamental
importância para ser acrescida ao Projeto Saúde Superior para dar
conhecimento da realidade da região quando for marcada a agenda junto ao
Ministério da Educação.
AMAI representada pela Secretária Executiva, Ingrid Piovesan integra a
Comissão de Entidades que estão apoiando o projeto.
Fonte: Assessoria de Comunicação – Amai
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Veículo:100.7 FM - Passos Maia
Data: 15/08/2017

Reunião na AMAI trata de
documento para apoio ao
curso de Medicina

Na manhã desta segunda-feira (14) foi realizada uma reunião para tratar das
principais informações e dados que serão abordados no documento de apoio
que a AMAI emitirá em apoio ao a implantação do curso de Medicina para a
região de Xanxerê.
O Presidente da Comissão para implantação do curso, Realdo Tavares,
salienta que a documentação que será elaborada pela AMAI é de fundamental
importância para ser acrescida ao Projeto Saúde Superior para dar
conhecimento da realidade da região quando for marcada a agenda junto ao
Ministério da Educação.
A AMAI representada pela Secretária Executiva, Ingrid Piovesan integra a
Comissão de Entidades que estão apoiando o projeto.
Fonte: Ascom AMAI
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data: 15/08/2017
15 Ago 2017 07:44

Reunião na AMAI trata de
documento para apoio ao curso de
Medicina
Por: Aline Tonello
Visualizações: 108

(Foto:
Assessoria de Imprensa)

Na manhã da segunda-feira (14) foi realizada uma reunião para tratar das
principais informações e dados que serão abordados no documento que a AMAI
emitirá em apoio a implantação do curso de Medicina para a região de Xanxerê.
O presidente da Comissão para implantação do curso, Realdo Tavares, salienta
que a documentação que será elaborada pela AMAI é de fundamental importância
para ser acrescida ao Projeto Saúde Superior para dar conhecimento da realidade
da região quando for marcada a agenda junto ao Ministério da Educação. A AMAI,
representada pela secretária executiva Ingrid Piovesan, integra a Comissão de
Entidades que estão apoiando o projeto. (Assessoria de Imprensa)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 15/08/2017

AMAI emitirá documento em apoio a
implantação do Curso de Medicina em
Xanxerê
15 de agosto de 2017 - 07:53 / Comunidade Variedades Xanxerê | 0 Comentários

AMAI emitirá documento em apoio a implantação do Curso de Medicina em Xanxerê. (Foto: Divulgação)

Na manhã desta segunda-feira (14) foi realizada uma reunião para tratar das
principais informações e dados que serão abordados no documento de apoio
que a AMAI emitirá em apoio a implantação do curso de Medicina para a região
de Xanxerê.
O Presidente da Comissão para implantação do curso, Realdo Tavares,
salienta que a documentação que será elaborada pela AMAI é de fundamental
importância para ser acrescida ao Projeto Saúde Superior para dar
conhecimento da realidade da região quando for marcada a agenda junto ao
Ministério da Educação.
A AMAI representada pela Secretária Executiva, Ingrid Piovesan integra a
Comissão de Entidades que estão apoiando o projeto.

Ascom AMAI
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Veículo: Oeste Mais – Ponte Serrada
Data:16/08/2017

Lei dos Benefícios Eventuais
será padronizada na região da
Amai
Documento será elaborado por comissão com apoio de
jurídico da Associação dos Municípios do Alto Irani
Por Oeste Mais
16/08/2017 07:39

O Colegiado de Assistência Social (Coas) da Associação dos Municípios do
Alto Irani (Amai) definiu em reunião nesta terça-feira, dia 15, pela elaboração
de uma minuta de Lei Referência sobre os Benefícios Eventuais. O documento
será organizado por uma comissão do Coas com apoio da assessoria jurídica
da Amai.
Atualmente, vários municípios já possuem a lei, mas a Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) emitiu uma orientação para que
todas sejam atualizadas até dezembro de 2017 ou criadas no município, se for
o caso.
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Veículo: Tudo Sobre Xanxerê - Xanxerê
Data:16/08/2017
POLÍTICA - 16 Ago 2017 08:19

Lei dos Benefícios Eventuais será
padronizada na região da AMAI
Por: Carol Debiasi
Visualizações: 82

(Foto: Assessoria)

O Colegiado de Assistência Social (COAS) da Associação dos Municípios do Alto
Irani (AMAI) deliberou em reunião na última terça-feira (15) pela elaboração de
uma minuta de Lei Referência sobre os Benefícios Eventuais. O documento será
organizada por uma comissão do COAS com apoio da Assessoria Jurídica da
AMAI.
Atualmente, vários municípios já possuem a Lei, porém a Secretaria de Estado da
Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) emitiu orientação para que todas
sejam atualizadas até dezembro de 2017 ou criadas no município se for o caso.
Já no período vespertino foi realizada uma palestra com a psicóloga da Maritania
Bagnara com o tema “Palestra os desafios da profissão: como obter realização
profissional e pessoal em meio a tantos problemas e conflitos sociais”.
(Assessoria)
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 16/08/2017

Lei dos Benefícios Eventuais será padronizada
na região da AMAI
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Lei dos Benefícios
Eventuais será padronizada na região da AMAI. (Foto: Divulgação)

O Colegiado de Assistência Social (COAS) da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) deliberou em reunião nesta terça-feira (15) pela elaboração de uma minuta de
Lei Referência sobre os Benefícios Eventuais. O documento será organizado por uma
comissão do COAS com apoio da Assessoria Jurídica da AMAI.
Atualmente vários municípios já possuem a Lei, porém a Secretaria de Estado
da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST) emitiu orientação para que todas
sejam atualizadas até dezembro de 2017 ou criadas no município se for o caso.
Já no período vespertino foi realizada uma palestra com a psicóloga da Maritania
Bagnara com o tema: Palestra os desafios da profissão: como obter realização
profissional e pessoal em meio a tantos problemas e conflitos sociais.

Ascom AMAI
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Veículo: Lance Notícias - Xanxerê
Data: 18/08/2017

Projeto da AMAI vai possibilitar energia
elétrica ao Loteamento Renascer em Bom
Jesus
18 de agosto de 2017 - 07:40 / Comunidade região | 0 Comentários

Projeto da AMAI vai possibilitar energia elétrica ao Loteamento Renascer em Bom Jesus. (Foto: Divulgação)

Nesta semana o Departamento de Projetos da Associação dos Municípios do Alto Irani
(AMAI) entregou ao Prefeito de Bom Jesus, Rafael Calza, o projeto da rede de distribuição
de energia elétrica para o loteamento Renascer.
O Prefeito Rafael comenta que não era possível que as famílias continuassem sem
energia. “O loteamento Renascer já estava nesta situação há seis anos, enquanto
administradores procuramos resolver os problemas que existiam lá, para que todas as
famílias tenham a condição de viver dignamente em suas residências”, explica o Prefeito.
Em virtude do loteamento ser de interesse social o artigo 47 da resolução da ANEEL
determina que a distribuidora de energia é responsável pelos investimentos necessários e
pela construção das redes e instalações de distribuição de energia elétrica para o
atendimento das unidades consumidoras.
Neste sentido a equipe da prefeitura e da AMAI mantiveram reuniões com a Iguaçu
Energia e com o Conselho de Consumidores, que com o Projeto da AMAI em mãos
executou a construção das redes. A expectativa é que até o final do mês de setembro haja
energia em todas as residências.
Pela equipe da AMAI foram realizados: o projeto elétrico da rede de distribuição de
energia, levantamentos planialtimétricos do loteamento, demarcação testada dos lotes e
projeto urbanístico.
Ascom AMAI
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Veículo: 100.7 FM – Passos Maia
Data: 18/08/2017

Projeto da AMAI vai possibilitar energia
elétrica ao loteamento Renascer em Bom
Jesus

Nesta semana o Departamento de Projetos da Associação dos Municípios do
Alto Irani (AMAI) entregou ao Prefeito de Bom Jesus, Rafael Calza, o projeto da
rede de distribuição de energia elétrica para o loteamento Renascer.
O Prefeito Rafael comenta que não era possível que as famílias continuassem
sem energia. “O loteamento Renascer já estava nesta situação há seis anos,
enquanto administradores procuramos resolver os problemas que existiam lá,
para que todas as famílias tenham a condição de viver dignamente em suas
residências”, explica o Prefeito.
Em virtude do loteamento ser de interesse social o artigo 47 da resolução da
ANEEL determina que a distribuidora de energia é responsável pelos
investimentos necessários e pela construção das redes e instalações de
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distribuição de energia elétrica para o atendimento das unidades
consumidoras.
Neste sentido a equipe da prefeitura e da AMAI mantiveram reuniões com a
Iguaçu Energia e com o Conselho de Consumidores, que com o Projeto da
AMAI em mãos executou a construção das redes. A expectativa é que até o
final do mês de setembro haja energia em todas as residências.
Pela equipe da AMAI foram realizados: o projeto elétrico da rede de distribuição
de energia, levantamentos planialtimétricos do loteamento, demarcação
testada dos lotes e projeto urbanístico.
Fonte: Fernanda Bertotto – Ascom AMAI

