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RELATÓRIO DE EVENTOS/CURSOS E PALESTRAS 2016 

 

Ao longo de 2016, sob a presidência dos Prefeitos: Tigrinhos, Caibi e Flor do 

Sertão, a AMERIOS, o CIS/AMERIOS e o CIGAMERIOS avançaram nas ações 

institucionais, promovendo eventos de integração aos Prefeitos e técnicos 

municipais, além de cursos e palestras direcionadas e alinhadas a crescente 

demanda proveniente de nossos municípios. 

 

JANEIRO 

 

No dia 12 de janeiro de 2016 a AMERIOS completou 20 anos (data da 

instalação) de trabalho em prol de seus municípios. Uma história marcada 

pela defesa dos direitos dos municípios da região, pelas assessorias 

especializadas, atuando pelo aprimoramento da administração pública 

municipal, através do fortalecimento da capacidade administrativa, econômica 

e social dos municípios e assistência técnica, relacionada com as atividades 

meio e fim das Prefeituras, Fundações e Autarquias Públicas dos Municípios 

filiados. A entidade buscou fomentar o desenvolvimento regional ao longo 

destes 20 anos por meio de sua atuação junto as diferentes esferas de governo 

e órgãos congêneres, dentro das competências regional, estadual e federal, 

buscando aperfeiçoar os recursos e ampliar a efetividade dos resultados para 

os Municípios de forma articulada com a Federação Catarinense de Municípios 

- FECAM e Confederação Nacional de Municípios - CNM. A entidade foi 

fundada no dia 11 de dezembro de 1995 com personalidade jurídica sem fins 

lucrativos. Seu principal objetivo é promover a integração administrativa, 

econômica e social dos municípios que a compõem, regendo-se por seu 

Estatuto. A sede localiza-se na cidade de Maravilha/SC, que é a cidade polo. 

Atualmente são dezessete Municípios filiados a AMERIOS: Bom Jesus do 

Oeste, Caibi, Campo Erê, Cunha Porã, Cunhataí, Flor do Sertão, Iraceminha, 

Maravilha, Modelo, Palmitos, Riqueza, Romelândia, Saltinho, Santa Terezinha 

do Progresso, São Miguel da Boa Vista, Saudades e Tigrinhos.Basicamente, 

estes Municípios abrangem uma extensão territorial de aproximadamente dois 

mil, oitocentos e cinquenta quilômetros quadrados com uma população de 

cento e dez mil, quatrocentos e setenta habitantes, situada entre o Rio das 

Antas e o Rio Chapecó. 
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A Economia dos Municípios filiados concentra-se aproximadamente em 57% na 

atividade agropecuária com uma significativa produção de grãos e em 43% na 

indústria, comércio e serviços. Os Municípios, com o apoio da AMERIOS, dão 

suporte e incentivo ao desenvolvimento e instalação de pequenas 

agroindústrias familiares, onde a principal preocupação é a agregação de valor 

ao produto e a viabilidade econômica das propriedades rurais da região. O 

Presidente Sr. Rudimar Francisco Guth - Prefeito de Tigrinhos destaca que a 

AMERIOS sempre esteve à frente dos interesses dos municípios e participou 

ativamente de questões voltadas à região. “Temas relevantes como 

recapeamento das BR’s 282 e 158, acessos asfálticos na maioria dos 

municípios, transporte escolar,  planejamento urbano, arrecadação municipal e 

tantos outros que estiveram em pauta nesses anos e, gradativamente, as 

reivindicações municipais vêm sendo atendidas, sempre com o apoio dos 

parlamentares da região” destaca. Uma das forças da AMERIOS, no campo 

técnico, é a organização, apoio e supervisão aos Colegiados Regionais, os 

quais tem por objetivo o planejamento integrado das ações nas mais diversas 

Áreas da Administração Pública; orientação e padronização das ações; 

desenvolvimento de programas e ações de forma articulada; troca de 

experiências de planos municipais e realização de encontros, missões e visitas 

de estudos a outros Municípios e regiões. Segundo o Presidente, Sr. Rudimar 

Francisco Guth - Prefeito de Tigrinhos, a solidez e credibilidade da AMERIOS 

também é resultado do trabalho do corpo técnico especializado, que municia os 

Gestores e Servidores Públicos municipais com informações atuais da 

administração pública, bem como presta assessoria qualificada nas diversas 

assessorias.  

 

FEVEREIRO 

 

 A AMERIOS iniciou suas atividades no dia 12 de fevereiro com a realização da 

165ª Assembleia Geral Ordinária, sob a presidência do Sr. Rudimar Francisco 

Guth, Prefeito de Tigrinhos, onde foi apresentado as Alterações Estatutárias 

com o Dr. Arnildo Kollet - Assessor Jurídico; logo após a prestação de contas 

referente o mês de dezembro e Balanço do exercício de 2015. 

 
No dia 16 de fevereiro, terça-feira, com início as 13h30mim, nas dependências 
da Sala de Reuniões da AMERIOS, foi realizada reunião do Colegiado 
Regional de Assistentes Sociais da AMERIOS, onde foram abordados os 
seguintes assuntos: Cursos/Capacitações para o exercício 2016, 4ª 
Conferência Estadual da Mulher – dias 23, 24 e 25 de fevereiro em 
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Florianópolis/SC; Roda de Conversa com o Conselho Regional de Psicologia – 
CRP (dia 25/02); Roda de Conversa sobre o FIA – Dr. Diogo Roberto 
Ringenberg (dia 03/03); I Seminário de Acolhimento Institucional e Familiar, 
dias 3 e 4 de março em Florianópolis/SC, PORTARIA Nº 113, DE 10 DE 
DEZEMBRO DE 2015, que regulamenta o cofinanciamento do SUAS e a 
transferência de recursos na modalidade fundo à fundo. 
 
No dia 19 de fevereiro, sexta-feira, às 8h30min, na Sala de Reunião da 
AMERIOS, aconteceu o primeiro encontro do Colegiado de Tributação, para 
tratar sobre: Nota Fiscal de Produtor Rural eletrônica – NFP-e; Movimento 
Econômico 2015/2016; Regulamento ICMS: anexo 6 – Art. 28 que trata sobre 
distribuição da Nota Fiscal de Produtor, pelas unidades conveniadas, aos 
produtores primários nelas registrados;  
 
Dia 24 de fevereiro, quarta-feira com início às 9h, no Auditório da AMERIOS, foi 
realizada a primeira reunião do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde 
da AMERIOS, onde foram abordados os seguintes assuntos: Licitações 
(medicamentos e ambulatorial); Escolha de nova mesa diretora, sendo: 
Coordenador (a), vice-coordenador (a) e secretário (a); Consultas médicas 
especializadas no Consórcio; CIGAMERIOS; Credenciamentos; Reunião da 
CIB; Encontro do COSEMS dias 31/03/16 e 01/04/16 em São Francisco do Sul; 
Prestação de contas do CIS/AMERIOS. 
 
Também, nesta data, dia 24 de fevereiro, quarta-feira com início às 9h,  na sala 
de reuniões da AMERIOS, foi realizada reunião do Colegiado dos (as) 
Enfermeiros (as) da Microrregião da AMERIOS, onde foram abordados os 
seguintes assuntos: Posse da nova Diretoria Eleita; Licitação de Materiais 
Ambulatoriais; Novo Calendário para 2016.  
 
No dia 29 de fevereiro aconteceu a primeira Assembleia Geral Extraordinária, 
sob a presidência do Sr. Rudimar Francisco Guth, Prefeito de Tigrinhos,  com a 
seguinte ordem: Eleição e posse da nova Diretoria  da AMERIOS e do 
CIS/AMERIOS; Votação do Estatuto da AMERIOS – 3ª Alteração; e  assuntos 
diversos. 
 
Nesta data, também aconteceu a Assembleia do CIS/AMERIOS, para a eleição 
e posse da Nova Diretoria Executiva do CIS/AMERIOS. 
 
Nesta Assembleia, ou seja, dia 29 de fevereiro, o Prefeito Dilair Menin de 
Caibi é eleito novamente para assumir a presidência da AMERIOS e do 
CIS/AMERIOS para 2016. 
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MARÇO 

 

O mês de março de 2016 na AMERIOS iniciou suas atividades com a reunião 
com os Responsáveis pelo Departamento de Cultura e Turismo dos municípios 
da AMERIOS, para deliberarem quanto à participação do Colegiado no Fórum 
de Cultura em Chapecó, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2016, sendo: 
Sugestões para expor os banners, material para comercialização, fotos, 
material de divulgação dos municípios, enfim, coisas que possam identificar e 
valorizar a Associação e seus Municípios; Na abertura tiveram um momento 
especial para as Associações do Oeste, sendo que o protocolo chamou cada 
uma das Associações que compõe o Oeste em ordem alfabética para 
participar, sendo que esse representante se dirigiu ao palco, bem como um 
representado de cada município com sua bandeira (preferencialmente o 
Prefeito) e o Presidente da AMERIOS. Ressaltando que esses representantes 
tiveram em mãos a bandeira. Onde, postaram-se em lugar de destaque para o 
reconhecimento e o aplauso da plateia, e assim sucessivamente cada 
Associação; Os Setores de Cultura da Associação da AMERIOS abordaram em 
reunião que usaram uma camiseta na abertura do fórum, onde a Sra. Giovane 
de Palmitos elaborou a arte, a qual já foi aprovada; Programação das 
Atividades/Eventos/Cursos para 2016.  
 
No dia 11 de março, sexta-feira, às 14h, na sala de reuniões da AMERIOS, foi 
realizada a primeira reunião do Colegiado de Nutricionistas com o objetivo de 
tratar sobre os seguintes assuntos: Escolha nova diretoria para o exercício de 
2016; Planejamento; e Assuntos diversos. 
 
No dia 18 de março, sexta-feira, as 14h, na sala de reuniões da 
AMERIOS, estiveram reunidos para a primeira reunião do Colegiado de 
Educação da AMERIOS para deliberar sobre os seguintes assuntos: Seminário 
Regional de Educação da AMERIOS; Reajuste Transporte Escolar exercício 
2016; Catalogação de livros Bibliotecas Públicas Municipais (Sec. 
Paulo/Saltinho); Olimpíada da Língua Portuguesa – 5ª edição; Base Nacional 
Comum Curricular;Eleição e posse da Diretoria do Colegiado de Secretários 
Municipais da Educação da AMERIOS para o exercício de 2016 (art 2º 
Regimento Interno). 
 
 
No dia 28 de março, terça-feira, às 13h30min, na sala de reuniões da 
AMERIOS, foi realizada a primeira reunião do Colegiado de Tributação, para 
deliberar sobre: Programa com nota fiscal vai legal; MEI – art. 4º da LC 
147/2014; Movimento Econômico ano base 2015; Troca de Diretoria do 
Colegiado, exercício 2016; Planejamento exercício 2016 
(cursos/capacitações/congresso). 
 



                                                             

Associação dos Municípios do Entre Rios 
Av. Euclides da Cunha, 160 Caixa Postal: 047 Maravilha - SC 

CEP: 89874-000 
Fone / Fax: (49) 3664-0282  

E-mail: amerios@amerios.org.br 

No dia 31 de março, quinta-feira com início às 13h30min, no auditório da 
AMERIOS, foi realizada reunião do Colegiado dos (as) Enfermeiros (as) da 
Microrregião da AMERIOS, para abordar sobre: Lista global de materiais 
ambulatoriais; Lista original de cada município; Semana da enfermagem;  
 

ABRIL 

 

Já no início de abril, no dia primeiro, sexta-feira, com início às 13h30min, na 

Sala de Reuniões da AMERIOS, foi realizada reunião do Colegiado Regional 

de Assistentes Sociais da AMERIOS, para debater sobre: Cursos/Capacitações 

para o exercício 2016 – Capacitação dos Conselheiros Tutelares e Plano 

Decenal (posicionamento dos municípios); Repasse de Informações acerca da 

Reunião CIB e COEGEMAS, realizada em São Miguel do Oeste/SC no último 

dia 22/03; 

 
A AMERIOS realizou no dia 14 de abril, uma Roda de Conversa sobre as 
Condutas Vedadas em Ano Eleitoral. O Presidente da AMERIOS, Sr. Dilair 
Menin deu abertura ao evento, falando que o objetivo é orientar os gestores e 
demais servidores públicos acerca do regramento legal a ser observados pelos 
agentes públicos municipais no período eleitoral de 2016, visando evitar a 
prática de condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre 
candidatos no pleito eleitoral e consequentes infrações a legislação pertinente. 
O evento contou com a participação de todos os municípios pertencentes à 
AMERIOS, sendo os Prefeitos, Prefeita, vereadores, secretários municipais, 
procuradores e assessores municipais e demais servidores públicos. O 
palestrante, Sr. Everton M. Paim - Advogado, Bacharel em Ciências Jurídicas e 
Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS; 
Especializando e m Direito Público pela Faculdade Projeção de Brasília, atuou 
como Procurador Geral do Município de Canela; Assessor Parlamentar da 
Câmara Municipal de Canela;  é Consultor Jurídico do IGAM, com atuação nas 
áreas voltadas a organização e  funcionamento de Câmaras Municipais, ao 
exercício das Atividades Parlamentares e ao Processo Legislativo. 
Paim orientou sobre as Condutas vedadas aos agentes políticos em período 
eleitoral, prazos de desincompatibilização para agentes públicos que queiram 
concorrer nas eleições municipais e alterações introduzidas pela Lei 13.165 de 
2015 no processo eleitoral. 
 
No dia 15 de abril, sexta-feira, com início às 9h, no Auditório da AMERIOS, foi 
realizada a segunda reunião do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde 
da AMERIOS, onde foram abordados os seguintes assuntos: Licitações 
CIGAMERIOS: 1) Definir em nível de Colegiado para cada Pregão os 
itens/produtos que serão classificados ou não (Preço e qualidade); 2) Definir o 
responsável por cada PREGÃO (medicamentos, ambulatorial, odontológico e 
pneus); Posse da nova mesa diretora do Colegiado; Credenciamentos; 
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Reunião da CIB; Avaliação do Encontro do COSEMS realizado nos dias 
31/03/16 e 01/04/16 em São Francisco do Sul; Prestação de contas do 
CIS/AMERIOS. 
 
Também no dia 15 de abril, sexta-feira com início às 9h, na sala de reuniões da 
AMERIOS, aconteceu paralela a reunião do Colegiado dos (as) Enfermeiros 
(as) da Microrregião da AMERIOS, onde abordaram sobre os seguintes 
assuntos: Licitação de Materiais Ambulatoriais; Semana de Enfermagem. 
 
Na tarde do dia 18 de março às 14h, reuniram-se no auditório da AMERIOS, 
em Maravilha, os responsáveis de cada município na área de Cultura, para 
participar da reunião do Colegiado de Cultura da AMERIOS. A Sra. Dominga 
Rizzi – Coordenadora do Colegiado deu abertura à reunião, falando da 
programação do dia, relatando a importância de todos devido aos assuntos a 
ser elencados. O primeiro assunto foi explanado pelo Sr. Sr. Eloi Libano - Vice 
Prefeito de Caibi sobre a Rota Turística e Conturoeste, onde enfatizou a 
Região turística (MTur, 2006) é um espaço geográfico que apresenta 
características e potencialidades similares e complementares, capazes de 
serem articuladas e que definem um território, delimitado para fins de 
planejamento e gestão, sendo que cada UF deverá selecionar os municípios de 
seu território que comporão o Mapa do Turismo Brasileiro, com base nos 
critérios estabelecidos. Explicou os critérios exigidos para a Região Turística, 
sendo que: 1) Municípios devem possuir características similares e/ou 
complementares e aspectos que os identifiquem enquanto região, ou seja, que 
tenham uma identidade histórica, cultural, econômica e/ou geográfica em 
comum; 2) Municípios devem ser limítrofes e/ou localizados nas proximidades; 
e 3) A região deve ter sua composição aprovada pelo Fórum ou Conselho 
Estadual de Turismo. Na sequencia relatou os Compromissos sendo: 1) Indicar 
no sistema um representante regional responsável pela interlocução do 
Programa de Regionalização do Turismo, nos casos em que a região turística 
disponha de uma Instância de Governança ativa; 2) Institucionalizar a Instância 
de Governança Regional, caso ainda não exista ou esteja inativa; 3) Elaborar 
um Planejamento Estratégico Regional de Turismo, caso ainda não o possua; e 
4) Representante legal da instância de governança regional, caso exista, deve 
assinar um Termo de Compromisso, conforme modelo disponibilizado pelo 
MTur e UF, se comprometendo em realizar as ações necessárias, aderindo, 
com isso, de forma espontânea e formal ao Programa.Enfatizou que as 
Recomendações são: 1) A região deve conter uma quantidade de municípios 
administrável. Quanto mais municípios, maior é a dificuldade de articulação; 2) 
O Órgão Oficial de Turismo Estadual deverá alimentar o sistema 
disponibilizado pelo Ministério do Turismo com as regiões identificadas, no 
prazo a ser acordado; 3) A região turística deverá possuir um nome que 
transmita e valorize sua identidade; e 4) Caso exista Plano de Desenvolvimento 
Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, a partir de 2009, sugere-se que a 
região turística contemple o Polo (municípios) já trabalhado pelo Prodetur. 
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E para finalizar sua apresentação, o Sr. Eloi também explicou sobre os 
Critérios, Compromissos e Recomendações para os municípios, colocando-se 
a disposição para auxiliar no preenchimento  dos formulários caso necessário, 
onde salientou que de acordo com as informações recebidas pela Secretaria de 
Estado de Turismo, Cultura e Esporte - SOL, os municípios que desejam aderir 
ao MAPA TURÍSTICO NACIONAL devem protocolar os documentos conforme 
critérios exigidos pelo até o dia 8 de março de 2016 no escritório do Chapecó e 
Região Convention & Visitors Bureau, localizado na Av. Getúlio Dorneles 

Vargas N, N° 1748 – Sala 04 | Chapecó – SC, CEP: 89805‐000 – fone: 
(49)3312 2312. Logo após, a Senhora Dominga relatou a participação dos 
municípios no Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, 
realizado nos dias 29, 30 e 31 de março de 2016, onde os participantes 
avaliaram como positivo, elencando os pontos abordados em cada oficina, 
palestra e também quanto às apresentações culturais. Também teceram 
comentário sobre a Carta de Chapecó referente às reivindicações da área 
cultural dos Municípios. E também conforme pauta, os municípios de 
Maravilha, Iraceminha e Caibi apresentaram as atividades desenvolvidas nos 
setores de cultura. 
  
No dia 19 de abril, terça-feira, com início às 14h, no Auditório da AMERIOS, foi 
realizada a reunião do Colegiado de Secretários Municipais de Agricultura da 
AMERIOS, onde estiveram em pauta: Planejamento das Atividades do 
Colegiado; Detalhes técnicos sobre a molécula 2,4-D, ou seja, seu 
funcionamento, sua segurança para humanos e para o ambiente,  com o  
Professor Rubem Silvério da UEM (Universidade Estadual de Maringá). 
 
No dia 28 de abril, quinta-feira, com início às 8h30min, no auditório da 
AMERIOS, foi realizada a reunião com o Colegiado de Contadores, 
Controladores Internos, Secretários de Administração e Fazenda da 
Microrregião da AMERIOS, onde foram abordados os seguintes assuntos: 
Apresentações dos temas elencados pelos responsáveis, conforme agenda da 
reunião anterior; Definição dos cursos para 2016; Encerramento de Exercício; 
Avaliação do Congresso Catarinense de Municípios e Congresso de 
Secretários de Finanças, Contadores e Controladores Internos Municipais, 
realizado nos dias 15,16 e 17/03/2016 em Joinville;  
 
Também no dia 28 de abril, quinta feira, às 14h no Auditório da AMERIOS, foi 
realizada a segunda reunião do Colegiado de Nutricionistas do exercício, com o 
objetivo de deliberar sobre os seguintes assuntos: Início dos trabalhos 
exercício 2016; Momento especial para os Nutricionistas; Informativos e 
repasses das ações planejadas para 2016. 
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MAIO 

 

Nos dias, 04, 05, 10 e 11 de maio/2016, a AMERIOS, através da Assessoria 
em Movimento Econômico, em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural – SENAR, promoveu Treinamento para os Produtores 
Rurais sobre a Nota Fiscal de Produtor Eletrônica – NFPE, o qual foi ministrado 
pela Instrutora Sra. Suzana Barriviera, do SENAR. O treinamento teve como 
objetivos: Conhecer o sistema de emissão eletrônica da Nota Fiscal do 
Produtor Rural, o qual se encontra no site da Secretaria de Estado da Fazenda 
- SEF; Realizar no Sistema de Arrecadação Tributária - SAT “Ambiente Teste” 
a operacionalização da aplicação – Nota Fiscal eletrônica do produtor rural; 
Realizar a impressão da Nota Fiscal eletrônica e seus relatórios; Modernizar a 
emissão e o acompanhamento da movimentação da produção primária; 
Compartilhar com o produtor a responsabilidade e o compromisso pela 
emissão do documento; e Incentivar o uso da NFe - Produtor Rural de modo a 
contribuir com a formalização da produção rural.Participaram desta capacitação 
Produtores dos dezessete municípios da região da AMERIOS, pessoas que já 
possuem interesse em informatizar a emissão da nota fiscal eletrônica.Foi o 
primeiro contato dos produtores com a nova sistemática. Onde, a partir de 
agora, será oferecido a mesma capacitação em cada município, com grupos de 
no máximo 10 pessoas, objetivando atingir o maior numero de produtores de 
cada município. Este treinamento teve como foco os Produtores Rurais, porém, 
em virtude do atendimento ao cidadão, puderam participar os técnicos 
municipais que atuam junto ao departamento de bloco de produtor primário. A 
emissão da NFPe é de uso facultativo e gratuito, sendo que a SEF 
está oferecendo aos usuários a opção de emitir a Nota Fiscal, de forma 
eletrônica, pela internet, sendo a emissão baseada nas hipóteses de uso da Nota 
Fiscal de Produtor, já previstas na Legislação Tributária Estadual vigente.Os 
principais benefícios para o contribuinte que utiliza a Nota Fiscal de Produtor 
Eletrônica são os seguinte: redução de custos, devido à informatização do 
sistema, pois a NFP-e será autorizada eletronicamente e somente uma via da 
DANFE será impressa para acompanhar o transporte;poderá ser utilizada para 
toda e qualquer saída do produtor, incluindo a venda de máquinas usadas, 
equipamentos usados, insumos agropecuários entre produtores, enfim todas as 
saídas do produtor inclusive para registrar operações do ISS, principalmente as 
atividades do turismo rural da agricultura familiar;a eliminação de erros de 
digitação, pois diversos dados serão importados, outros sugeridos e validados, 
antes da autorização da NFP-e; o aumento da confiabilidade, pois o sistema é 
baseado no projeto da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e), já testado e em, 
com Chave de Acesso e Código de Barras, para consultas nos respectivos 
Portais Estaduais.A Nota Fiscal de Produtor em papel nos termos do RICMS-
SC/01 continua válida, podendo ser emitida em possíveis casos de 
indisponibilidade do aplicativo emissor da NFP-e. 
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No dia 5 de maio, quinta-feira, com início às 14h, no Auditório da AMERIOS, 
aconteceu a terceira reunião do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde 
da AMERIOS, onde foram abordados os seguintes assuntos: Presença do Dr. 
Alex Lazzari Dornelles, com apresentação dos resultados do Projeto- Espuma 
Vita; Credenciamentos (Participação Dr. Tiago); Reunião da CIB; Encontro do 
COSEMS em Concórdia; Prestação de contas do CIS/AMERIOS. 
 
A XIX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios iniciou no dia 9 de 
maio e foi promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), 
onde os Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários municipais de Santa 
Catarina se juntarem a outros milhares de municipalista para participar do 
evento.  A caravana é liderada pela presidente da Federação Catarinense de 
Municípios (Fecam), Sisi Blind, que é prefeita de São Cristóvão do Sul. A 
Marcha é promovida pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em 
parceria com as entidades estaduais e regionais municipalistas, até o dia 12 de 
maio. A Marcha mostrou as dificuldades vividas pelos Municípios brasileiros e 
reivindicar a efetivação de ações pela revisão do Pacto Federativo de forma a 
equilibrar a partilha dos tributos e as atribuições de cada ente federativo."Os 
Municípios pedem socorro", disse a presidente da Fecam.  
 
Aos 11 de maio de dois mil e dezesseis,  às 8h30min, reuniram-se no Auditório 
da Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS, os responsáveis de 
cada município na área de Planejamento Urbano e Gestores de Convênios 
Municipais - GMC, para participarem da  reunião do  Colegiado de 
Planejamento Urbano da Microrregião da Associação dos Municípios do Entre 
Rios – AMERIOS, situada em Maravilha/SC. O Presidente do Colegiado o Sr. 
Berlin Marcos Felippin do Município de Maravilha, recepcionou a todos dando 
boas vindas e apresentando a Sra. Luz Marina Stradiotto Steckert, Gerente de 
Apoio a Gestão das Cidades e Secretaria Executiva Concidade, que assumiu a 
reunião, falando sobre a realização da 6ª Conferência das Cidades. A Sra. Luz 
Marina, explicou os prazos para realização das conferências municipais as 
quais devem ser realizadas até o dia 05 de julho de 2016. Ela enfatizou que os 
municípios devem debater propostas e soluções voltadas à realidade local, 
explanou que o principal da conferência é debater localmente questões 
relacionadas à cidade, sendo que as mesmas devem ser realizadas em cada 
município. Cabe salientar que os Municípios devem apresentar três propostas 
para a conferência estadual, além das perguntas a serem respondidas.      
 
 No dia 19 de maio, quinta-feira, às 14h, na Escola Municipal Prof. Ivo Luiz 
Honnef, em Tigrinhos, sito a Rua Valdemar Stieler, s/n, estivemos realizando a 
terceira reunião do Colegiado de Nutricionistas do presente exercício. Este 
encontro objetivou deliberar sobre os seguintes assuntos: Padronização do 
Manual de Boas Práticas de Fabricação;  Momento “Eu indico”; Padronização 
dos Procedimentos Operacionais Padrão – POPs (levar material para 
elaboração dos POPs). 
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Também no dia 19 de maio, quinta-feira, às 14h, na Sala de Reuniões da 
AMERIOS foi realizada a primeira reunião do Colegiado de Esportes da 
AMERIOS, sendo que o encontro objetivou deliberar sobre os seguintes 
assuntos: Comissão disciplinar com o Presidente da Liga Maravilhense de 
Desporto, Sr. Adecir Ivanor Ferreira; XX edição dos Jogos de Integração 
AMERIOS - JIAs; 
 
No dia 30 de maio, reuniram-se na Sala de Reuniões, os Prefeitos e a Prefeita 
dos  Municípios Associados para participar da terceira Assembleia Geral 
Ordinária do Exercício de 2016. O Presidente da AMERIOS, Sr. Dilair Menin - 
Prefeito de Caibi deu abertura a Assembleia, onde agradeceu a presença de 
todos, o qual abordou sobre os assuntos administrativos da entidade, e em 
especial a Prestação de Contas. Logo após, o Presidente Dilair Menin 
apresentou um Termo de Renúncia ao cargo de Presidente da Associação dos 
Municípios do Entre Rios - AMERIOS, CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS. Diante 
disso, o Prefeito Rogério Perin fez uso da palavra e colocou seu nome a 
disposição para o cargo em vacância de Presidente e da mesma forma, o 
Prefeito Luiz de Paris colocou seu nome a disposição para o cargo de 1º 
Secretário, tendo a aprovação dos Prefeitos e da Prefeita, o qual elegeram por 
unanimidade ao cargo de Presidente da AMERIOS, do CIS/AMERIOS e do 
CIGAMERIOS, Sr. Rogério Perin - Prefeito de Flor do Sertão e ao cargo de 1º 
Secretario, Sr. Luiz de Paris - Prefeito de Saltinho, os quais foram empossados 
automaticamente e os demais cargos permanecem inalterados. 
 
 

 

JUNHO 

 

O mês de junho de 2016 iniciou com suas atividades no dia 2 de junho, quinta-

feira, às 14h, na Sala de Reuniões da AMERIOS, com a Apresentação do 

planejamento de trabalho do Colegiado de Nutricionistas para o exercício de 

2016; Plano de Ações Articuladas – PAR; IX Fórum extraordinário da 

UNDIME/SC, onde teve por objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a 

elaboração da Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017, a Escola de 

Gestão Pública Municipal (EGEM) realizou o Curso sobre Instrumentos de 

Planejamento. A capacitação aconteceu no Auditório da Associação dos 

Municípios do Entre Rios (AMERIOS) e contou com 32 participantes. O curso 

começou na segunda-feira, dia 6, quando foi abordado o papel da LDO na 

Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal e o funcionamento do 

sistema de planejamento para 2017. A elaboração dos anexos da LDO e as 

audiências públicas e a importância da participação popular também fizeram 

parte da programação do primeiro dia. No segundo dia do evento, os assuntos 
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em pauta foram os elementos que devem integrar a LDO para 2017, a 

apresentação do modelo de Projeto de Lei e seu conteúdo, além dos aspectos 

práticos sobre a receita, contas redutoras, reserva de contingência, empenho, 

liquidação e pagamento da despesa.A capacitação sobre Instrumentos de 

Planejamento foi ministrada pela contadora Adriana de Lourdes Barbosa 

Fantinel Richato, que é especialista em “Auditoria e Perícia” e “Contabilidade, 

Auditoria e Finanças Governamentais”. Ela também é licenciada para a 

capacitação em Demonstrativos Fiscais - Planejamento e Orçamento, RREO e 

RGF; professora universitária, consultora e instrutora de cursos e palestras do 

IGAM, atuando nas áreas de contabilidade aplicada ao setor público, 

transparência, orçamento, auditoria e controles internos.A AMERIOS é a 

Associação dos Municípios do Entre Rios, que tem o intuito de atender aos 

interesses comuns das cidades da região, com a finalidade de associar, 

integrar e representar os seus associados. Todos os participantes do curso 

receberão certificado com registro na Secretaria de Estado de Educação, 

desde que tenham tido a frequência mínima 75% da carga horária total do 

curso. 

  
 
No dia 9 de junho, quinta-feira, com inicio às 8h30min, nas dependências do 
Auditório da AMERIOS, realizou-se a segunda Roda de Conversa/Troca de 
Experiências estando em pauta o Serviço de Proteção e Atendimento 
Integral à Família – PAIF e o Serviço de Proteção Social Básica no 
Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosos. No período da tarde, a 
partir das 13h30min houve reunião do Colegiado de Assistentes Sociais da 
AMERIOS, onde estiveram em pauta os seguintes assuntos: Apresentação do 
Lar para Idosos - Vovó Eva – Assistente Social Juliana Manzoni Borges da 
Silva; Repasse de Informações acerca da reunião do NUCRESS – Assistente 
Social Franciele Casaril; Repasse de Informações acerca do Seminário de 
Assistência Social de Piratuba/SC; 
 

No dia 16 de junho, quinta-feira, com início às 9h, na Sala de Reuniões da 
AMERIOS, foi realizada reunião do Colegiado de Secretários Municipais de 
Saúde da AMERIOS, onde foram abordados os seguintes assuntos: 
Credenciamentos; Organização - Reunião da CIB; Encontro do COSEMS; 
Prestação de contas do CIS/AMERIOS; CIGAMERIOS. 
 

Nos dias 06 e 07/06 aconteceu o Curso sobre Instrumentos de 
Planejamento, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2017. Esse evento 
teve por objetivo abordar sobre: O papel da LDO na Constituição Federal e na 

http://www.amerios.org.br/
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Lei de Responsabilidade Fiscal; Funcionando do sistema de planejamento para 
2017; Elaboração dos Anexos da LDO; Audiências públicas e participação 
popular; Elementos que devem integrar a LDO para 2017 bem como a 
apresentação do modelo de projeto de lei e seu conteúdo; Aspectos práticos 
sobre a receita, contas redutoras, reserva de contingência, empenho, 
liquidação e pagamento da despesa, com a Docente: Adriana de Lourdes 
Barbosa Fantinel Richato - Contadora, Especialista em “Auditoria e Perícia” e 
“Contabilidade, Auditoria e Finanças Governamentais” ambas pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

Nos dias 21 e 22 de junho, foi realizado no auditório da AMERIOS, curso sobre 
Retenções de INSS, IR e ISS. Esse curso foi destinado aos servidores 
públicos que trabalham diretamente com contabilidade, tesouraria, compras, 
tributos, licitações, recursos humanos e controle interno, os quais devem ficar 
atentos à retenção de impostos e recolhimento de contribuição, conforme prevê 
a legislação. O objetivo foi abordar questões teóricas e práticas que permeiam 
o dia a dia do servidor público que trabalha diretamente com retenções de 
contribuição previdenciária, retenção de imposto de renda na fonte e retenções 
de ISSQN.A coordenadora dos Colegiados de Administração, Contabilidade e 
Controle Interno dos Municípios da AMERIOS, Janice Martini Müller, destacou 
que a realização do curso contribui para o fortalecimento tanto da Associação, 
quanto dos municípios, que passam a oferecer um serviço de mais qualidade 
aos cidadãos. "Capacitar os servidores públicos é um investimento de alto 
retorno e eficiência, que favorece a todos: servidores, município e sociedade", 
afirmou Janice. Foi o tempo em que o servidor ficava imerso em sua rotina de 
trabalho e raramente buscava atualização profissional. Com o avanço da 
tecnologia, tudo evolui muito rápido e o serviço público não pode ficar pra trás. 
É preciso se qualificar para acompanhar a evolução dos processos. Segundo 
Janice, mesmo com uma demanda de trabalho alta, é preciso proporcionar aos 
servidores o desenvolvimento de competências, para aperfeiçoar o nível de 
eficiência dos serviços e processos. "A EGEM tem sido uma excelente 
parceira, facilitando a oferta de cursos em regiões variadas, o que contribui 
para a participação de mais servidores, o que é altamente benéfico, inclusive 
para otimizar recursos", resumiu a coordenadora.O curso contou com a 
presença de 55 participantes. O palestrante foi Luis Fernando Ramos, que é 
contador, pós-graduado em perícia, auditoria e direito tributário. O profissional 
também é certificado CPA-10 e CPA-20 pela ANBIMA e atua como consultor e 
instrutor de cursos do IGAM, nas áreas fiscal, contábil e tributária. 
 
No dia 22 de Junho, quarta-feira Conforme planejamento do Colegiado de 

Nutricionistas do exercício foi realizado, às 14h, na Sala de Reuniões da, a 

quarta reunião do Colegiado de Nutricionistas. 

 

http://egem.org.br/detalhe/?id=75
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Nos dias 27 e 28 de junho, no auditório da AMERIOS, foi realizado o curso 
sobre "Encerramento do Exercício Contábil: Aspectos do final de 
mandato”, onde contou a presença de 43 participantes. A qualificação foi uma 
promoção Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS com a 
realização da EGEM. O objetivo foi apresentar e discutir os procedimentos 
contábeis e de controle interno que devem ser observados no encerramento do 
exercício contábil em ano eleitoral. Este curso foi realizado exclusivamente 
para os municípios que pertencem a AMERIOS. Durante dois dias os 
participantes conheceram as obrigações do último ano do mandato, as 
vedações, limites e condições para gastos com pessoal, assunção de 
obrigações, operações de crédito e empenho da despesa do último mês do 
mandato, entre outros assuntos. Também foi abordado tudo o que envolve o 
encerramento do balanço, a análise dos limites legais, a avaliação das 
alterações orçamentárias, a IN20 do Tribunal de Contas do Estado de Santa 
Catarina. Os participantes também aprenderam mais sobre a regularidade das 
despesas, restrições que geram recomendação pela rejeição de contas anuais 
pelo TCE/SC e documentos a serem apresentados na transmissão do cargo de 
prefeito. O facilitador deste curso foi o contador Gilberto Brasil, que é 
especialista em auditoria governamental, assessor técnico da Associação dos 
Municípios da Grande Florianópolis e de algumas prefeituras catarinenses.  
 
 

JULHO 

 
Nos dias 06 e 07 de julho, no auditório da AMERIOS foi realizado o Curso 
sobre a IN20 TCE-SC – Medidas de Gestão e Controle para sua 
Implementação, o qual teve por objetivo abordar sobre a IN 20 no contexto da 
gestão, da contabilidade e do Controle Interno e, a partir disso, estabelecer 
metas e ações para a sua obediência, o evento contou com os Prefeitos, 
secretários, contadores, técnicos em contabilidade, servidores que atuam no 
planejamento e secretarias de governo, controladores internos, auditores 
internos, com o docente: Paulo Cesar Flores, Contador, Sócio-Diretor do IGAM, 
MBA em Controladoria, Especialista em Contabilidade, Auditoria e Finanças 
Governamentais pela UFRGS, Professor de Cursos de Pós-Graduação em 
mais diversas entidades do RS e SC, Professor Universitário. 
 

No dia 12 de julho, terça-feira, com início às 9h, no auditório da AMERIOS, foi 
realizada reunião do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde da 
AMERIOS, onde foram abordados os seguintes assuntos: CIGAMERIOS –  
Comissão dos Medicamentos: Apresentação da Lista Padrão, com: Sra. 
Francieli Vendrame - Flor do Sertão, Sra. Patrícia Prevedello - Maravilha e Sr. 
Marcos Galon – Tigrinhos; Raios-X - SUS; Deliberações - Reunião da CIB; 
Encontro do COSEMS em Concórdia nos dias 21 e 22/07; Credenciamentos 
CIS/AMERIOS; Prestação de contas do CIS/AMERIOS. 

http://egem.org.br/detalhe/?id=77
http://egem.org.br/detalhe/?id=77
http://www.amerios.org.br/
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No dia 13 de julho,  às nove horas, reuniram-se na Sala de Reuniões da 
Associação dos Municípios do Entre Rios - AMERIOS, no Município de 
Maravilha, os responsáveis de cada município na área de Planejamento 
Urbano e Gestores de Convênios Municipais - GMC, para participarem da  
reunião do  Colegiado de Planejamento Urbano da Microrregião da Associação 
dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS, situada em Maravilha/SC. O 
Presidente do Colegiado o Sr. Berlin Marcos Felippin do Município de 
Maravilha, recepcionou a todos dando boas-vindas, logo em seguida foi 
realizada uma avaliação sobre a realização da 6ª Conferência das Cidades. 
Após foram apresentados pela Sra. Andréia Fadani Schenatto, do Município de 
Palmitos, Sra. Marcia Rejane M. Bergamini, do Município de Palmitos e o Sr. 
Walter Naujorks, do Municipio de Bom Jesus do Oeste, assuntos sobre o II 
Encontro Estadual de Gestores de Convênios no dia 07 e 08 de junho em 
Florianópolis, sendo de grande valia a participação.Também foi abordado a 
assuntos referente à Capacitação para Atualização do Plano Municipal de 
Saneamento Básico, que será realizado pela Agencia Reguladora 
Intermunicipal de Saneamento – ARIS, que deverá acontecer no dia 09 de 
agosto de 2016 na sede da AMERIOS. 
 
 
Nos dias 14 e 15 de julho, no auditório da AMERIOS foi realizado curso sobre 
a Gestão dos Blocos de Financiamento da Assistência Social e Saúde. A 

capacitação reuniu 41 participantes na Associação dos Municípios do Entre 
Rios (AMERIOS) e foi ministrada por Diogo Demarchi Silva e Janice Merigo. O 
objetivo do curso foi orientar os gestores da área de saúde para a execução de 
ações que fortaleçam o Sistema Único de Saúde (SUS). Para isso, o a 
capacitação abordou normas legais e boas práticas para garantir a economia, 
lisura, transparência e qualidade dos serviços oferecidos à população. O curso 
sobre Gestão dos Blocos de Financiamento da Assistência Social e Saúde 
também buscou o debate aprofundado sobre a teoria e a prática da sistemática 
orçamentária brasileira. Com isso, os participantes puderam compreender 
melhor a utilização correta dos recursos da assistência social, vinculados às 
proteções sociais. Sobre os palestrantes: Diogo Demarchi Silva é gerente de 
planejamento da Secretaria Estadual de Saúde e atua como assessor e 
consultor de sistemas de informação na mesma área. Já ministrou diversas 
palestras em cidades catarinenses, contribuindo para a melhoria da saúde nos 
municípios. Janice Merigo é mestre em serviço social e especialista em serviço 
social e competências profissionais. Atualmente é assistente social na 
Federação Catarinense de Municípios (FECAM) e coordenadora de pós-
graduação da EGEM. Também é autora do livro “O Sistema Único de 
Assistência Social em Santa Catarina: avanços e desafios a partir das 
experiências municipais”. 
   
 

http://egem.org.br/detalhe/?id=79
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No dia 20 de Julho, aconteceu o Seminário Unindo Forças, com o objetivo de  

apresentar o diagnóstico das unidades municipais de controle interno e debater 

alternativas para fortalecimento das Controladorias, através da conjugação de 

esforços entre órgãos administrativos e órgãos de controle externo. O Público 

Alvo foi os Prefeitos, controladores internos e promotores. 

 

 

AGOSTO 

 

Em 2 de agosto, o CIS/AMERIOS completa 20 anos. Uma das grandes 

conquistas da AMERIOS é o Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMERIOS 

- CIS/AMERIOS pelo trabalho realizado em prol da qualidade da saúde pública 

da região. No dia dois de agosto o Consórcio completa 20 anos de muita luta 

esforços e conquistas graças à sensibilidade de criação por parte dos Prefeitos 

da época em que foi implantado. O empenho e dedicação de todos os 

Coordenadores do Colegiado de Saúde, juntamente com cada Secretário 

Municipal de Saúde dos Municípios da AMERIOS ao longo destes anos merece 

destaque, além do essencial trabalho de cada Prestador e da Equipe Técnica 

do Consórcio. O Presidente da AMERIOS e do CIS/AMERIOS, Sr. Rogério 

Perin - Prefeito de Flor do Sertão relata sua alegria em estar conduzindo os 

trabalhos da AMERIOS e do CIS/AMERIOS, salientando que diariamente 

credenciam-se novos profissionais, tendo em vista suprir a demanda de 

atendimento nas diversas especialidades, o que garante o acesso de toda a 

população do Entre Rios aos serviços de saúde. Também relata que a partir de 

2013, o CIS/AMERIOS ampliou sua oferta de serviços para a área de 

cirurgias. Segundo o Presidente Rogério, o Consórcio CIS/AMERIOS uma vez 

credenciado no Sistema Único de Saúde - SUS recebe recursos conforme cota 

PPI e produção apresentada ao município de Maravilha. Desde o ano de 2010, 

o CIS/AMERIOS credita no saldo de cada município os recursos financeiros 

conforme produção SUS mensal. Esta é uma grandiosa conquista para o 

Consórcio e para os municípios, sendo que, no Estado de Santa Catarina, 

somente alguns Consórcios estão habilitados a receberem recursos financeiros 

SUS. Outro avanço foi à informatização de todas as Secretarias de Saúde, 

assim como o acesso on-line de todos os Prestadores ao sistema 

CISAMERIOSWEB. Isso possibilitou um controle mais rápido e seguro, e uma 

gestão mais eficaz dos recursos públicos aplicados em saúde. Esses e outros 

são os grandes avanços do CIS/AMERIOS, que a cada dia se solidifica pelo 

trabalho equânime que realiza em prol dos municípios. 
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No dia 9 de Agosto, reuniu-se no auditório da AMERIOS um integrante de cada 
município pertencente à AMERIOS juntamente com a ARIS para tratarem de 
assuntos referentes ao Plano Municipal de Saneamento Básico. 
 
 
No dia 21 de Agosto de 2015, os municípios integrantes do CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMERIOS – CIS/AMERIOS, por meio de 
seus respectivos chefes do poder executivo, reunidos na Assembleia Geral 
Ordinária de Prefeitos do CIS/AMERIOS, na sede da Associação dos 
Municípios do Entre Rios - AMERIOS, resolveram subscrever o novo Protocolo 
de Intenções com o objetivo de converter o CIS/AMERIOS em consórcio 
público, sob a forma de associação pública, para fins de adequação às novas 
normas jurídicas. Atualmente o consórcio oferece consultas e exames nas 
diversas especialidades médicas, além de cirurgias em ortopedia, oftalmologia, 
vascular, gerais (vesícula, hérnias, varizes, fimoses, hemorroidas e hidrocele), 
além de próteses auditivas.  De acordo com a equipe técnica as conquistas do 
Consórcio ao longo dos anos são evidentes, mais serviços e procedimentos 
estão sendo ofertados para atender a demanda de atendimento dos 
municípios. Agradecemos a todos que contribuíram e contribuem de forma 
significativa ao bom andamento do Consórcio CIS/AMERIOS, Prefeitos, 
Secretários, Prestadores de Serviço, Equipes Técnicas das Secretarias 
Municipais de Saúde, Equipe Técnica do Consórcio. A todos nosso muito 
obrigado! 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove 

horas e trinta minutos, foi realizada Palestra sobre Acessibilidade e as 

Exigências do Estatuto da Pessoa Idosa em parceria do Ministério Público e 

AMERIOS, contando com a presença de representantes dos municípios da 

região, Ministério Público e AMERIOS. 

Na ocasião o Dr. Eduardo Sens dos Santos, Promotor responsável pela 

Curadoria dos Direitos Humanos da Comarca de Chapecó, explanou sobre as 

leis e normas de Acessibilidade vigentes e as dificuldades encontradas para 

que as mesmas sejam cumpridas.  

Para encerrar o Promotor da Comarca de Maravilha o Dr. Guilherme André 

Pacheco Zattar agradeceu os presentes, deixando o Ministério Público da 

Comarca de Maravilha, a disposição para eventuais dúvidas. 

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às nove 

horas e trinta minutos, foi realizada Palestra sobre acessibilidade e as 

exigências do Estatuto da Pessoa Idosa em parceria do Ministério Público e 

AMERIOS, contando com a presença de representantes dos municípios da 

região, Ministério Público e AMERIOS. Na ocasião o Dr. Eduardo Sens dos 
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Santos, Promotor responsável pela Curadoria dos Direitos Humanos da 

Comarca de Chapecó, explanou sobre as leis e normas de Acessibilidade 

vigentes e as dificuldades encontradas para que as mesmas sejam 

cumpridas.Para encerrar o Promotor da Comarca de Maravilha o Dr. Guilherme 

André Pacheco Zattar agradeceu os presentes, deixando o Ministério Público 

da Comarca de Maravilha, a disposição para eventuais dúvidas. 

No dia 31 de agosto, com início às 14h ocorreu a reunião do Colegiado de 

Nutricionistas, no Salão de Festas do Edifício Dubai, Avenida Sul Brasil, 155, 

Centro. Neste mesmo dia foi comemorado o Dia do Nutricionista. 

 

SETEMBRO 

 

No dia 22 de setembro, às 14h na Sala de Reuniões da AMERIOS, o Colegiado 

de Nutricionistas, reuniu-se para planejar as atividades, onde foi tratado 

também sobre fichas técnicas e cardápios da alimentação escolar. 

 

OUTUBRO 

Reuniram-se na sala de reuniões, na manhã do dia 14 de outubro, os Prefeitos 

e a Prefeita dos  Municípios Associados para participar da quarta Assembleia 

Geral Ordinária do Exercício de 2016 para deliberarem sobre os seguintes 

assuntos: Prestação de Contas e assuntos administrativos. 

O Presidente da AMERIOS, Sr. Rogério Perin - Prefeito de Flor do Sertão deu 

abertura a Assembleia, onde agradeceu a presença de todos, falando de sua 

alegria em estar presidindo essa Assembleia. 

Logo após, o Presidente abordou sobre as Prestações de contas da AMERIOS 

e do CIS/AMERIOS, referente os meses de maio, junho, julho, agosto e 

setembro de 2016, os quais foram aprovados pelos presentes. 

Também foi discutida a questão do CIS/AMERIOS, CIGAMERIOS, enfim, para 

encerrar os Prefeitos e a Prefeita definiram a data da Assembleia de 

encerramento do exercício que será no dia 2 de dezembro, em Flor do Sertão. 

 

No dia 18 de outubro, às 14h o colegiado de Educação se reuniu para discutir o 

Monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação – PME; 

Encerramento de exercício; e assuntos diversos; 

 

Já no dia 20 de outubro tivemos reunião com o Colegiado de Educação, no 

auditório da AMERIOS, com início às 8h30min. A reunião teve como objetivo a 
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padronização na descrição dos gêneros alimentícios na Alimentação Escolar 

dos municípios pertencentes à região da AMERIOS. A palestra foi ministrada 

pela docente Cristiane Maria Chitolina Trenia, Graduada em Nutrição, pela 

Universidade Regional UNIJUI; Especialização em Nutrição Clinica, pela 

Universidade Gama Filho – UGF; e Especialização em Nutrição Funcional, pela 

VP Centro de Nutrição Funfional.  

No dia 26 de outubro, aconteceu o “1º Encontro de Gestores Municipais – 

2017/2020”, no auditório da AMERIOS. O objetivo do encontro foi propiciar um 

momento especial para os prefeitos eleitos e reeleitos e a prefeita, juntamente 

com suas equipes, no intuito de conhecerem e alinharem seu engajamento em 

prol das bandeiras municipalistas do extremo este catarinense. O Presidente 

da AMERIOS, Prefeito Rogério Perin de Flor do Sertão deu abertura ao evento, 

onde parabenizou os novos gestores e falou da importância de cada setor da 

Associação aos municípios. Em seguida, tivemos a Presidente da FECAM, a 

Sra. Luzia Lourdes Coppi Mathias, Prefeita de Camboriú, que falou sobre a 

nobre e gloriosa missão dos prefeitos eleitos para a gestão, que citou ainda 

que o diferencial das nossas regiões é o fato de cada prefeito conhecer seus 

eleitores um a um, participando de forma ativa no dia a dia do munícipe. Na 

sequencia a Prefeita de Maravilha, Sra. Rosimar Maldaner falou sobre o 

compromisso assumido com os munícipes e a grande missão de serem bons 

gestores. O evento contou com a presença da Promotora de Justiça da 

Comarca de Maravilha Dra. Cristiane Weimer, que iniciou sua fala com uma 

importante pontuação: O quanto é indispensável que os senhores prefeitos 

tenham uma boa equipe técnica e administrativa, pois o mesmo não poderá se 

fazer presente em todos os lugares necessários ao mesmo tempo. 

E conforme programação, na sequencia aconteceu à palestra com o Sr. 

Alessandro Hansen Vargas, Mestre em Gestão de Políticas Públicas e 

Consultor de Gestão que falou sobre: Administração Pública Municipal – 

desafios, limites e possibilidades, um novo caminho a ser traçado pelos novos 

gestores e também o Sr. Alexandre Alves, Diretor Executivo da EGEM e 

contador, que ministrou a palestra: Transição de Governo; Planejamento 

municipal - receitas, ciclo das despesas e atos de pessoal. 

NOVEMBRO 

No dia 09 de novembro do corrente, com início as 13h30min no auditório da 

AMERIOS foi realizada a terceira roda de conversa/troca de experiências sobre 

a estruturação SUAS nos municípios, estando em pauta a proteção social de 

alta complexidade. No mesmo dia após a conclusão da roda de conversa, 
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tivemos reunião com o colegiado de Assistentes Sociais, onde estiveram em 

pauta os assuntos: Seminário de formação profissional NUCRESS, repasse de 

informações acerca da reunião COEGEMAS e CIB e planos decenais de 

direitos humanos de crianças e adolescentes. 

 

No dia 11 de novembro com início às 9h aconteceu a reunião com o Colegiado 

de Saúde, a qual foi realizada na sala de reuniões da AMERIOS. Os assuntos 

abordados foram: situação financeira dos municípios (repasses, convênios); 

deliberação – reunião da CIB; prestação de contas CIS/AMERIOS e definição 

da data e local do encerramento das atividades. 

 

No dia 29 de novembro  aconteceu o encontro de encerramento do colegiado 

de tributação, na Câmara Municipal de Saudades, onde foram abordados os 

seguintes assuntos: itens a serem abordados na reunião com o Ministério 

Público; convênio com a Comarca local, visando agilizar os processos 

administrativos tributários; e o planejamento do exercício de 2017. 

 

DEZEMBRO 

 

No dia 2 de dezembro acontecerá a 169ª Assembleia Geral Ordinária, ou seja, 

a última Assembleia deste ano e desta gestão, com início às 19h, no 

Restaurante Degusta. Os assuntos a serem abordados são questões 

Administrativas, a Prestação de conta dos meses de outubro e novembro da 

AMERIOS e CIS/AMERIOS e a entrega de relatório de atividades referente ao 

exercício de 2016.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Agradecemos a todos e a todas que de alguma forma, atuaram direta ou 

indiretamente para o êxito de nossas atividades ao longo deste ano. 

Desejamos um Feliz Natal e que em 2017 tenhamos um novo ano cheio de 

esperança e realizações aos Municípios da AMERIOS e ao Oeste catarinense. 

 

Maravilha/SC, 2 de dezembro de 2016. 

 

 

ROGÉRIO PERIN 

Prefeito de Flor do Sertão 

Presidente da AMERIOS e do 

CIS/AMERIOS 

FABIANE GALERA  

Assessora Administrativa e Financeira 
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