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RELATÓRIO DE EVENTOS/CURSOS E PALESTRAS 2017 

 

Ao longo de 2017, sob a presidência do Prefeito de Cunha Porã, 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 

 
Iniciamos o ano de 2017 com a 170ª Assembleia Geral Ordinária no dia 12 de janeiro, às 

9h, no auditório da AMERIOS. Nesta primeira Assembleia, foi eleita e empossada a Diretoria 

Executiva para o exercício de 2017 da AMERIOS, CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS, sendo 
assim constituída: Presidente: Jairo Rivelino Eberling – Cunha Porã; Vice-Presidente: Sidnei 

José Willinghofer – Flor do Sertão; 1º Secretário: Vilmar Schmaedecke – São Miguel da Boa 
Vista; 2º Secretário: Daniel Kothe – Saudades; Tesoureiro: Derli Furtado – Santa Terezinha 
do Progresso. Conselho Fiscal efetivo: Renaldo Mueller – Riqueza, Derli Antônio de Oliveira 

– Tigrinhos e Dair Jocely Enge – Palmitos. Conselho Fiscal suplente: Ricardo Luis Maldaner 
– Modelo, Ronaldo Luiz Senger – Bom Jesus do Oeste e Deonir Luiz Ferronatto – 

Saltinho/SC 

No dia 13 de janeiro, aconteceu a primeira reunião do Colegiado de Saúde, com início às 

14h, no auditório da AMERIOS. Nesta reunião foi abordado sobre o CIS/AMERIOS, seu 
funcionamento, credenciamento, repasse, excedentes, contrato de rateio. Também na 

oportunidade foi tratado sobre prestações de contas e programação de atividades para 
2017. Neste mesmo dia foi eleita e empossada a nova diretoria do Colegiado de Saúde da 

AMERIOS. 

No dia 25 de janeiro, com início às 9h reuniram-se os integrantes do Colegiado de 

Contadores, Controles Internos e Secretários de Administração e Fazenda para a primeira 
reunião do colegiado, onde foram os seguintes assuntos: funcionamento do colegiado e 

regimento interno; planejamento das atividades para 2017; definição de cursos/treinamentos 
e oficinas; assuntos diversos. Durante a reunião também foi abordada à questão da 

participação dos municípios na Escola de Governo e Cidadania da Microrregião da 
AMERIOS. 

No dia 31 de janeiro, às 14h na sala de reuniões da AMERIOS aconteceu a primeira 

reunião do Colegiado de Educação. Foram tratados os seguintes assuntos: planejamento 
para o exercício de 2017; curso de motorista para transporte escolar; eleição e posse de 
diretoria do colegiado e assuntos diversos. 
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FEVEREIRO 
 
No dia 8 de fevereiro, aconteceu a reunião com os Secretários de Saúde, com início às 9h, 

onde foi abordado sobre os Editais de Credenciamento; CIS/AMERIOS, funcionamento, 
repasse, prestação de contas; CIGAMERIOS, definições do Edital do Pregão Ambulatorial 

para 2017; Informações do COSEMS e Deliberações da Reunião da CIB, com o Sr. Sidnei 
Bellé – Presidente do COSEMS e Secretário de Saúde de Caibi; e assuntos diversos.  
 

Neste mesmo dia ocorreu a reunião com o Colegiado de Enfermagem, na sala de reuniões, 
com início às 9h onde foram abordados temas como eleição da nova diretoria; programação 

para as atividades de 2017; novo calendário de vacinas; e assuntos diversos.  
 
Nos dias 09 e 10 de fevereiro, a AMERIOS realizou o Curso sobre os principais aspectos do 

MROSC – Lei 13.019/2014, que foi promovido pela Escola de Gestão Pública Municipal – 
EGEM, com apoio da FECAM e Associação de Municípios. O evento teve como público alvo 

os contadores, controladores internos, secretários, gestores municipais, servidores públicos, 
diretores e presidentes das OSC (Organizações da Sociedade Civil) e demais interessados.  
O curso foi ministrado pelo Palestrante Alexandre Alves, Mestre em Gestão de Políticas 

Públicas (2014). Especialista em Controladoria e Administração Pública (2004). Especialista 
em Administração Pública (2002). O objetivo do curso foi capacitar os participantes acerca 

das regras advindas da Lei 13.019/2014 e suas alterações, quanto às parcerias realizadas 
pelo poder público com as Organizações da Sociedade Civil. Apontar os instrumentos 
necessários para viabilizar as parcerias entre os municípios e as Organizações da 

Sociedade Civil. Esclarecer quanto as principais mudanças nas fases de elaboração, 
execução, monitoramento, avaliação e prestação de contas para as transferências 

voluntárias. 
 
No dia 14 de fevereiro, a Federação Catarinense de Municípios – FECAM em parceria com 

a Associação dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS convocou os representantes dos 17 
municípios associados para participar do Evento de Capacitação dos Serviços Gerais de 

Tecnologia da FECAM, o qual teve início às 9h. O objetivo da capacitação foi apresentar os 
serviços do Portal Municipal; Portal de Acesso a Informação (LAI); Portal do Turismo; 
Provedor de e-mail; visando mostrar os conceitos, funcionalidades e o aprendizado das 

ferramentas.  
                               

No dia 20 de fevereiro a AMERIOS promoveu o encontro com o Colegiado de Movimento 

Econômico, para realizar Capacitação Sobre o Cadastro de Produtor Primário e Movimento 
Econômico, onde estiveram em pauta os seguintes assuntos: Previdência Social – 

Segurando especial; Regulamento do ICMS, anexo 6 – Normas de utilização da nota fiscal 
de produtor; e SisRuralWeb – sistema de controle e emissão de notas de produtor primário. 
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Dia 22 de fevereiro, o Colegiado de Agricultura da AMERIOS se reuniu para tratar sobre o 

Planejamento das atividades para 2017, Planilha dos Programas de Incentivos voltados à 
Agricultura dos Municípios, Brucelose, Eleição da nova diretoria, entre outros. 

 

Na parte da tarde do dia 22  de fevereiro, reuniram-se na AMERIOS os Prefeitos e a 

Prefeita para a segunda Assembleia Geral Ordinária do ano, onde estiveram em pauta os 
assuntos: Relatos da visita ao Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos da Região Sul 

– CIRSURES, em Urussanga/SC; CIGAMERIOS: Situação atual, Documentos, Resoluções, 
Exigências; Definição do (a) Diretor (a) e Patrono (esse) da 2ª Turma da Escola de Governo 

e Cidadania da Microrregião da AMERIOS – Presidente Jairo Rivelino Ebeling; Colegiado de 
Saúde: Ações Conjuntas, com a Sra. Maristela de Fátima Valler - Coordenadora do 
Colegiado de Saúde e Secretária de Saúde de Flor do Sertão;Software para a Gestão das 

Secretarias Municipais de Agricultura, Obras e Meio Ambiente - Sr. Daniel Pozzer – Sócio 
Proprietário da Empresa Impacto Sistemas; Prestação de contas do mês de dezembro de 

2016 e Balanço do Exercício de 2016, com Parecer do Conselho Fiscal; Levantamento 
Socioambiental; Abrigos para Menores; Emendas Parlamentares/Projetos e Criação do 
Colegiado de Compras e Licitações.                          

 

 
MARÇO 

 
No dia 2 de março iniciou suas atividades com o Departamento de Cultura e Turismo dos 

municípios associados. Os assuntos tratados foram: Participação no VII Fórum Catarinense 

de Gestores Municipais de Cultura; momentos culturais visando à troca de 
visitas/participações entre os municípios; e assuntos diversos.  

 
No dia 3 de março, sexta-feira, aconteceu reunião com o Colegiado de Contadores, 

Controladores Internos, Secretários de Administração e Fazenda da Microrregião da 

AMERIOS. Os assuntos deliberados foram: Participação do SEBRAE - Lei Complementar nº 
123 (ME); Definição/avaliação dos cursos solicitados (Controle Interno); Participação nos 

Encontros Regionais e Estaduais; assuntos Diversos. 
 
Dia 10 de março foi realizada reunião com o Colegiado Regional de Assistentes Sociais e 

responsáveis pela área social dos municípios da AMERIOS – CRASRIOS. Os assuntos 
abordados foram a Eleição da Coordenação do Colegiado; Plano Municipal de Assistência 

Social; Conferências Municipais de Assistência Social; Capacita SUAS; Planejamento 
atividades 2017; e assuntos diversos.           
 
Já no dia 13 de março, com início às 8h30min, o Colegiado de Saúde da AMERIOS reuniu-

se para tratar dos seguintes assuntos: CIS/AMERIOS funcionamento e credenciamentos, 

prestação de contas, excedentes, guias (documentos necessários), COSEMS e Deliberação 
da reunião da CIB, e, assuntos diversos. 
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Também no dia 13 de março aconteceu o encontro com o Colegiado de Enfermeiros da 

AMERIOS, onde foram abordados assuntos como: eleição da nova diretoria, avaliação do 
PMAQ, Dia Mundial da Saúde, evento e protocolo de enfermagem, CIGAMERIOS, e, 

assuntos diversos. 
 

 
Dia 16 de março, com início às 14h tivemos reunião com o Colegiado de Nutricionistas da 

AMERIOS, onde os assuntos abordados foram: feedback dos trabalhos do exercício de 

2016, planejamento do exercício de 2017, eleição e posse da nova diretoria do colegiado, e, 
assuntos diversos. 

 
Na terça-feira à noite dia 21 de março, com início às 19h, teve início a primeira aula da 

Escola de Governo e Cidadania da Microrregião da AMERIOS. A aula foi ministrada pelo 

palestrante Alexandre Alves com o tema “Planejamento na Administração Pública 
Municipal”. 

 
No dia 23 de março, aconteceu reunião do Colegiado de Planejamento Urbano da 

AMERIOS, onde foram abordados os seguintes assuntos: eleição e posse da diretoria, 

planejamento das principais atividades, e, assuntos gerais. 
 
No dia 27 de março, o Colegiado de Contadores, Controladores Internos, Secretários de 

Administração e Fazenda da AMERIOS, reuniram-se para tratar assuntos pertinentes à área. 
 
No dia 28 de março, aconteceu a segunda aula da Escola de Governo e Cidadania da 

Microrregião da AMERIOS, com o palestrante Geraldo José Gomes com o tema “O controle 

externo na administração Pública”. 
 
No dia 29 de março, com início às 13h30min, aconteceu o Encontro de Gestores das 

Secretarias Municipais de Educação, onde foram repassadas orientações sobre o Plano de 
Carreira – PCR, Plano Municipal de Educação – PME e Plataforma CONVIVA. 

 
No dia 30 de março, Capacitação de Profissionais do Sistema E-SUS, visando à utilização, 

atenção básica, atuação no CDS (Cadastro de Dados Simplificado) quanto no PEC 

(Prontuário Eletrônico do Cidadão). Os municípios participantes foram Bom Jesus do Oeste, 
Caibi, Campo Êre, Cunha Porã, Cunhataí, Flor do Sertão, Maravilha, Modelo e São Miguel 

da Boa Vista. 
 
Dando continuidade na Capacitação de Profissionais do Sistema E-SUS, no dia 31 de 

março, foi à vez dos municípios de Iraceminha, Palmitos, Riqueza, Romelândia, Saltinho, 

Santa Terezinha do Progresso, Saudades e Tigrinhos.  

 
 
ABRIL 

 
Já no dia 3 de abril, aconteceu a primeira reunião do Colegiado de Tributação, no qual 

foram abordados os seguintes assuntos: arrecadação municipal e os resultados obtidos 
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após as atividades da IDETRIM nos Municípios das Associações AMNOROESTE, AMAI e 
AMARP com o Sr. Adriano dos Santos, Coordenador Executivo do Instituto para o 
Desenvolvimento e Implantação de Políticas Financeiras e Tributárias Municipais – 

IDETRIM; Instituição de consórcio intermunicipal, conselho municipal de contribuintes ou 
outro órgão que permita recurso administrativo hierárquico para possibilitar o julgamento em 

segundo grau, atendendo o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério 
Público e os Municípios; Programa com nota fiscal vai legal (cronograma 2017); e; Eleição e 
posse da Diretoria do Colegiado de Tributação para o exercício de 2017;  

 
No dia 4 de abril, aconteceu o terceiro encontro da Escola de Governo e Cidadania da 

Microrregião da AMERIOS, com o palestrante Ari José Pritsch com o tema “Composição Do 

Índice de Rateio de Impostos Estaduais com os Municípios”.  
 

Já no dia 5 de abril, foi realizada a segunda reunião com os responsáveis pelo 

Departamento de Cultura e Turismo dos municípios associados à AMERIOS, onde foram 
abordados os assuntos Participação no VII Fórum Catarinense de Gestores Municipais de 
Cultura, de 10/05 a 12/05/2017, na Sociedade Cultural e Artística Papuan – SOCAP, em 

Treze Tílias; Eleições dos membros do CONGESC; Espaço para a Curadora Ceci Lucia 
Spanhol Slavieiro falar sobre seu trabalho; e assuntos diversos.  

 

No dia 7 de abril, reuniram-se na AMERIOS os Prefeitos e a Prefeita para a terceira 

Assembleia Geral Ordinária do ano, onde estiveram em pauta os assuntos: Aprovação da 
ata; Participação do Dr. Diogo Gustavo Beppler - Assessor Jurídico da FECAM - para 
abordar sobre o TRANSITO, em especial: JARI REGIONAL: parte legal e implantação; 

Resíduos Sólidos; Diagnóstico Socioambiental e Licenciamento Ambiental – propostas e 
encaminhamentos; Prestação de Contas referente os meses de janeiro e fevereiro de 2017; 

Contribuição da AMERIOS, Jogos de Integração da AMERIOS; e; assuntos gerais. 

No mesmo dia, os Prefeitos e a Prefeita se reuniram para a Assembleia Geral Ordinária do 
CIS/AMERIOS, onde o assunto em pauta foi à prestação de contas referente os meses de 

janeiro e fevereiro de 2017; 

No dia 11 de abril, aconteceu o quarto encontro da Escola de Governo e Cidadania da 

Microrregião da AMERIOS, com o palestrante Alessandro Hansen Vargas com o tema 
“Administração pública municipal /Formas de Sistemas de Governo”. 

 

No dia 18 de abril, reuniram-se na sala de reuniões da AMERIOS o Colegiado de Saúde 
para abordar os seguintes assuntos: CIS/AMERIOS funcionamento e credenciamentos; 

Prestação de contas; CIGAMERIOS- Compras conjuntas; Avaliação do evento do 

COSEMS; Assuntos diversos. 

No mesmo dia também tivemos reunião com o Colegiado de Enfermagem, o mesmo se 

reuniu no auditório, onde os assuntos abordados foram: SDR- Assuntos Gerais - Enf. 
Kaciane; 1ª Conferencia Estadual de Saúde das Mulheres; Definição quanto à realização 
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da Capacitação sobre Serviços Gerais com Enf. Beatriz, no dia 4 de maio quinta-feira, às 
13h30min – Auditório da AMERIOS; Semana da Enfermagem - Prêmio Destaque e Jantar 
Comemorativo; Campanha de Vacinação da Influenza; CIGAMERIOS; Assuntos gerais. 

 

Na parte da tarde, ainda do dia 18 de abril reuniram-se na AMERIOS os Prefeitos e a 

Prefeita para a primeira Assembleia Geral Extraordinária do ano, onde estiveram em pauta 
questões relativas à Saúde Pública: CIS/AMERIOS: Credenciamentos de novos 

procedimentos e apresentação de proposta referente atualização dos valores 
praticados conforme estudo do Colegiado - Sra. Maristela de Fátima Valler - Coordenadora 

do Colegiado de Saúde e Secretária de Saúde de Flor do Sertão; 

Dando sequencia, ainda no dia 18 de abril, aconteceu o quinto encontro da Escola de 

Governo e Cidadania da Microrregião da AMERIOS, com a palestrante Sarah Klokner com o 
tema “Gestão de Pessoas na Administração Pública”. 

 

No dia 20 de abril, aconteceu o encontro com o Colegiado de Contadores, Controladores 

Internos, Secretários de Administração e Fazenda, foram tratados assuntos pertinentes à 
área. 

 

Ainda no dia 20 de abril, o Colegiado de Nutricionistas se reuniu para a segunda reunião do 

exercício, onde os assuntos tratados foram apresentação do planejamento do exercício de 
2017; o projeto de capacitação para Merendeiras e Serventes das Secretarias Municipais de 

Educação; Atualização em Alimentação Escolar – parâmetros para atuação dos 
Nutricionistas; Assuntos diversos. 

 

Já no dia 25 de abril foi realizada a reunião do Colegiado de Assistência Social, onde 

estiveram em pauta os assuntos Planos Municipais de Assistência Social; Conferências 
Municipais de Assistência Social; Avaliação do Capacita SUAS; Avaliação da Capacitação 
SIPIA CT Web, VIII Seminário Estadual de Gestores e Trabalhadores da Política de 

Assistência Social – dias 24, 25 e 26 de Maio em Florianópolis/SC; e, Assuntos Diversos.     

 

Também no dia 25 de abril aconteceu o sexto encontro da Escola de Governo e Cidadania 

da Microrregião da AMERIOS, com a palestrante Janice Merigo com o tema “Políticas de 

Assistência Social”. 

 

Já no dia 26 de abril, reuniram-se na AMERIOS os técnicos de cada município, nomeados e 

envolvidos no trabalho de atualização das metas previstas no PMSB, com o objetivo de 
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instruir e auxiliar os profissionais da administração pública municipal quanto à atualização 
das metas previstas nos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).  

 

No dia 28 de abril, aconteceu a Formação da Rede de Assistência Técnica Plano de 

Carreira e Remuneração – PCR, os assuntos abordados foram Conceitos, Etapas e 
Diagnóstico para Adequação/Elaboração dos Planos de Carreira e Remuneração e 
Monitoramento e Avaliação do PME.  

 

MAIO 
 

Já no início do mês, dia 4 de maio, aconteceu a Capacitação para Serviços Gerais – 

Limpeza e Higienização dos Serviços ministrada pela enfermeira Beatriz da Fátima Oliveira 
Soares – da Regional de Saúde. 

  

No dia 9 de maio, aconteceu o sétimo encontro da Escola de Governo e Cidadania da 

Microrregião da AMERIOS, com o palestrante Rodrigo de Bona Silva com o tema “A 

Controle Interno no ambiente público”. 

 

No dia 11 de maio reuniram na AMERIOS os representantes do Colegiado de Agricultura. 

Os assuntos tratados foram Brucelose e Tuberculose; Leis de Incentivos aos Municípios e 

Movimento econômico. 

 

No dia 12 de maio, aconteceu o Seminário Regional de Proteção e Defesa Civil: a gente não 

pode mudar o passado, mas pode prevenir o futuro, onde tiveram presentes os Prefeitos, 

Vice-prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais, técnicos da defesa civil, Assistentes 
Sociais, pedagogos, advogados, técnicos de ONGs, representantes da área da saúde, 
educação, habitação, comunicação, infraestrutura e obras, funcionários públicos municipais, 

estudantes, voluntários, para tratar sobre a gestão de risco e desastre, visando aumentar a 
resiliência local e minimizar os efeitos adversos. 

 
 
Dando sequência, no dia 15 de maio, encontro com o Colegiado de Assistentes Sociais com 

a presença da Sra. Janice Merigo – Assistente Social da FECAM. Na parte da manhã a 
reunião foi direcionada aos Secretários Municipais de Assistência Social e equipes técnicas 

do SUAS, onde abordou sobre as competências e atribuições do Órgão Gestor e dos 
equipamentos de Proteção Social. Já na parte tarde a reunião tratou sobre Planos 
Municipais de Assistência Social, Conferências Municipais de Assistência Social e Leis 

Municipais que foi direcionada aos Secretários Municipais de Assistência Social e Técnicos 
de Gestão. 
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No dia 17 de maio, aconteceu a reunião com o Colegiado de Nutricionistas, onde 

deliberaram assuntos como testes de aceitabilidade e cardápios da Alimentação Escolar; III 

Aperfeiçoamento para Merendeiras e Serventes da AMERIOS; Caixa de Jéssica; e assuntos 
diversos. 

 

 
Nos dias 22 e 23 de maio, Encontro de Gestores das Secretarias Municipais de Educação, 

onde foram repassadas orientações quanto ao Plano de Carreira – PCR; e Plano Municipal 
de Educação – PME. O tema do encontro foi a Formação PCR: Diagnóstico e Sistema de 
Apoio e Gestão para Adequação/Elaboração dos Planos de Carreira e Remuneração e 

Formação PME: Monitoramento e Avaliação em 04 Etapas. 
 

 
Já nos dias 25 e 26 de maio, Curso sobre Licitações Públicas, Contratos Administrativos e 

Modalidades de Pregão, sendo que o mesmo foi ministrado pelo Sr. Antônio Carlos de 

Freitas Noronha. Os temas abordados foram referentes à Lei 8.666/93; Gestão e 
Fiscalização Contratual; Pregão Presencial – Decreto Nº 3.555/2000 e Lei Nº 10.520/2002; 

Pregão Eletrônico - Decreto Nº 5.450/2005 e Lei Nº 10.520/2002. 

 
 
Dando sequência, no dia 30 de maio, Encontro com o Colegiado de Saúde da AMERIOS, 

juntamente com a Dra. Cristiane Weimer, Promotora de Justiça titular da 2ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Maravilha. 

 

No dia 30 de maio, aconteceu o oitavo encontro da Escola de Governo e Cidadania da 

Microrregião da AMERIOS, com o palestrante 1º Sargento PM Luís Carlos Tremea com o 
tema “palestra sobre “Violência e Criminalidade Urbana”. 

 
 
JUNHO 

 
No dia 2 de junho, reunião do Colegiado de Contadores, Controladores Internos e 

Secretários de Administração e Fazenda. O mesmo foi realizado no auditório da AMERIOS 

onde um dos assuntos tratados foi o 13º Congresso Catarinense de Secretários de 
Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos municipais, nos dias 20, 21 e 22 de 

junho, em Florianópolis, entre outros assuntos de importância do colegiado. 
 
 
No dia 6 de junho, aconteceu o nono encontro da Escola de Governo e Cidadania da 

Microrregião da AMERIOS, com o palestrante Elói Trevisan com o tema “Sistema Único de 

Saúde – SUS”. 
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Já no dia 7 de junho, foi realizado o primeiro encontro do Colegiado de Esportes da 

AMERIOS, onde foi deliberado sobre a realização da XX edição dos Jogos de Integração 
AMERIOS – JIAs, e assuntos diversos. 

 
 
Em seguida, no dia 8 de junho, encontro com o Colegiado de Planejamento Urbano, onde 

os assuntos em pauta foram a Capacitação da Caixa dia 10/05/2017 e assuntos gerais.  
 

 
No mesmo dia, na parte da tarde se reuniram no auditório os Secretários de Agricultura para 
tratar sobre a questão da Brucelose e Tuberculose. Foram convidados também todos os 

Administradores e/ou Representantes dos Laticínios, Cooperativas da nossa reunião no 
intuito de promover um diálogo acerca desse tema que tanto preocupa a região.  

 

No dia 13 de junho, o décimo encontro da Escola de Governo e Cidadania da Microrregião 

da AMERIOS, com o palestrante Celso Galante com o tema “A composição das receitas 
municipais”. 

 

Já no dia 20 de junho, o décimo primeiro encontro da Escola de Governo e Cidadania da 
Microrregião da AMERIOS, com o palestrante Mikael Lindner com o tema “Desenvolvimento 

Territorial e Sustentabilidade”. 

 

Dando sequência, no dia 27 de junho, o décimo segundo encontro da Escola de Governo e 

Cidadania da Microrregião da AMERIOS, com o palestrante Edinando Brustolin com o tema 
“Contratos e Licitações”. 

No dia 29 de junho, encontro com o colegiado de saúde onde trataram sobre os 

credenciamentos: cirurgia eletiva geral, proposta da Clínica Bonfante, CIS/AMERIOS - Saldo 
Orçamentário; CIGAMERIOS - Funcionamento e Pregões; COSEMS; Deliberações - 
Reunião da CIB; assuntos diversos. 

No dia 29 de junho, encontro com o colegiado das enfermeiras, onde os assuntos tratados 

foram CIGAMERIOS – Pregão 2017; Avaliação da comemoração da noite da enfermagem; 

Campanha de Vacinação; Avaliação da Conferencia Estadual de Saúde da Mulher; 
Avaliação da Capacitação realizada para os Serviços Gerais; Realização de novas 
capacitações; e assuntos gerais.  

Dando sequência, no dia 30 de junho, aconteceu a 174ª Assembleia Geral Ordinária, na 

qual foram tratados assuntos como a Brucelose e Tuberculose no rebanho leiteiro, assuntos 

referentes ao CIGAMERIOS, questão de projetos e solicitação do município de Maravilha, e 
prestação de contas do exercício de maio. 
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Também no mesmo dia, tivemos Assembleia Geral Ordinária do CIS/AMERIOS onde foram 
tratados assuntos referentes aos credenciamentos e encaminhamentos, e prestação de 
contas do mês de maio de 2017. 

 

Ainda no dia 30 de junho, encontro com o colegiado de Educação da AMERIOS, onde foi 

tratado sobre o I Congresso de Educação da Escola e Educação em Tempos de Mudança, 
III Aperfeiçoamento para Merendeiras e Serventes da Alimentação Escolar da AMERIOS, 

formação continuada – ensino fundamental (Fronteira Sul) 2018, avaliação/andamento do 
PME e PCRs; e assuntos diversos. 

 

 
 
JULHO 

 
No dia 4 de julho tivemos o último encontro da Escola de Governo e Cidadania da 

Microrregião da AMERIOS, com o palestrante Cássio Maruco com o tema “Improbidade 
Administrativa”. 

 

No dia 6 de julho, encontro com o Governador do estado de Santa Catarina, Sr. Raimundo 

Colombo, que tratou sobre o Fundo de Apoio aos Municípios - FUNDAM, o evento 

aconteceu na Câmara de Vereadores de Maravilha/SC. No qual o Governador anunciou uma 
nova etapa do Fundo de Apoio aos Municípios – FUNDAM, o qual foi criado através da Lei 

Estadual nº 16.037 de 2013.  

 

Logo após, no mesmo dia, os prefeitos e a prefeita se reuniram na sala de reuniões da 
AMERIOS, onde participaram da Assembleia Geral Extraordinária, a qual tratou sobre 

projetos e encaminhamentos na área de Engenheira Civil, levantamento socioambiental, e 
assuntos gerais. 

 

Já no dia 7 de julho, a AMERIOS realizou no Restaurante Zatt, em Maravilha/SC, a 

cerimônia de Formatura da segunda Turma do Curso de Formação de Dirigentes Públicos 
da Escola de Governo e Cidadania da AMERIOS. O Presidente Jairo Rivelino Ebeling, 
juntamente com demais convidados fez a entrega dos certificados aos alunos, e na 

sequencia parabenizou os formandos e as formandas, o qual enfatizou a importância desses 
cursos para o fortalecimento das Administrações. O evento contou com a presença dos 

familiares dos formandos, amigos, convidados e também da imprensa local e regional. 

 

No dia 11 de julho, o Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) em parceria com a 

Associação dos Municípios do Extremo Oeste de Santa Catarina (AMEOSC) e Entre Rios 
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(AMERIOS), realizou em São Miguel do Oeste na Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc), a primeira etapa do XVII Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração 
Municipal. A proposta do TCE foi repassar orientações sobre boas práticas na administração 

pública e ampliar a aproximação entre quem fiscaliza e quem aplica o dinheiro público, em 
favor do aperfeiçoamento da administração municipal. Na ocasião ainda foram oferecidas 

três oficinas técnicas, nas áreas de contabilidade e controle interno, atos de pessoal e 
licitações e contratos, que possuem como expositores auditores fiscais de controle externo 
do Tribunal de Contas.  

Dando sequência, no dia 26 de julho, aconteceu no Lar de Convivência de Idosos, em 

Maravi lha, o III Aperfeiçoamento para Merendeiras e Serventes da Alimentação Escolar da 

região da AMERIOS. O evento objetivou auxiliar na formação e aperfeiçoamento dos 
profissionais proporcionando momentos de motivação, valorizando o trabalho em equipe e 
aplicando conceitos de segurança e qualidade higiênico-sanitária dos alimentos de forma 

prática no dia-a-dia de suas atividades, fazendo com que o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar - PNAE seja desenvolvido de uma forma plena. O evento buscou fazer 

com que estes profissionais tenham um melhor envolvimento com seu local de trabalho, 
garantindo e contribuindo para uma melhor qualidade de vida de nossos munícipes. Além 
das profissionais da área, participaram também Nutricionistas, Secretários Municipais da 

Educação, Prefeitos e demais convidados. 

 
 
AGOSTO 
 
 

Em 4 de agosto, iniciamos com reunião do Colegiado de Contadores, no qual os assuntos 

tratados foram à organização da pauta da reunião do TCE/SC com o tema sobre a IN20, E-

sfinge e informática; ciclo de estudos do TCE/SC em SMO; escolha da nova diretoria do 
colegiado regional de secretários de administração e fazenda, contadores e controladores 
internos da microrregião da AMERIOS; e, assuntos diversos. 

 
 
Já no dia 10 de agosto, reuniram-se no auditório os representantes do Colegiado de Saúde. 

Onde os assuntos tratados foram o Sistema Nacional de Regulação – SISREG; Cirurgias 
Eletivas - Hospital de Cunha Porã; Credenciamentos/Cirurgias e Encaminhamentos Hospital 

de Saudades; Projeto ESPUMA VITA e Prestação de Contas; Informações do 
COSEMS e Deliberações da Reunião da CIB; e CIGAMERIOS;  

Ainda no mesmo dia se reuniram o Colegiado de Enfermeiras onde debateram sobre o 

PMAQ – Avaliação Externa; Capacitação SINAN; Legislação e Resolução para estágio de 
Estudantes e Supervisão do Enfermeiro na UBS; Projeto que define as Atribuições dos 

Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias (PL 6437/16); 
assuntos gerais. 

 

http://www.agentesdesaude.com.br/2016/11/projeto-de-lei-64372016-trata-do-perfil.html
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No dia 16 de agosto, reuniram os responsáveis do Colegiado de Cultura e Turismo da 

associação, na qual trataram sobre avaliação do Fórum em Treze Tílias, além de assuntos 
diversos. 

 

No dia 18 de agosto, encontro com o Tribunal de Contas, os quais vieram apresentar aos 

Prefeitos, Controladores, Contadores e demais agentes políticos soluções em informática, 
debater as IN 20 e 14; escutar dos senhores dificuldades, reclamações e opiniões de forma 
geral; saber dos Prefeitos, quais as dificuldades e em que pontos o TCE/SC pode atuar de 

forma mais eficiente com relação às orientações e dúvidas; e-sfinge, e, assuntos gerais.  

No dia 25 de agosto reuniu-se na sede da AMERIOS em Maravilha, os Prefeitos e a 

Prefeita dos municípios associados para 176ª Assembléia Geral Ordinária na qual os 
assuntos tratados foram sobre a ARIS – Projetos e Ações, Homologação dos novos 
municípios que ingressaram na ARIS e Sistema de Abastecimento de Água Rural (Análise 

da Água); Planos de Cultura - Sra. Rosi Inácia Reichert Heineck– Coordenadora do 
Colegiado de Cultura da AMERIOS e Diretora de Cultura de Maravilha; ZAGONEL - 

Iluminação Profissional – Sr. Jorge Luis Kammler; Empresa Recolhe – Coleta de Animais 
Mortos; Lei do ISS- Definição de tarifa única para a região da AMERIOS/ Lei do 13º salário 
para Agentes Políticos– Presidente Jairo Rivelino Ebeling; Prestação de Contas referente os 

meses de junho e julho de 2017; Assuntos diversos (FUNDOSOCIAL, FNDE, FUNDAN 
(projetos) e Cirurgias Eletivas). 

Em seguida tivemos a Assembleia Geral Ordinária do CIS/AMERIOS onde foram tratados 
sobre Aditivos - Contrato de Rateio, Credenciamentos e encaminhamentos; e também a 
prestação de contas referente os meses de junho e julho de 2017. 

 

Já no dia 28 de agosto, reuniram-se no auditório os membros integrantes dos Comitês 

municipais, representantes dos municípios que integram os Polos Setoriais 1, 2 e 3, bem 

como a Comissão para Coleta Seletiva Solidária de Resíduos Sólidos do CIGAMERIOS – 
CCSSRSC, para desenvolver o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos (PIGIRS) no âmbito do Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios – 

CIGAMERIOS. 

 
No dia 29 de agosto, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se no auditório da AMERIOS, 

em Maravilha/SC, os Secretários de Saúde, juntamente com suas equipes para participar de 
importante reunião sobre a Programação Pactuada e Integrada - PPI, o Sistema Nacional de 

Regulação – SISREG e a Autorização  do número de Internação Hospitalar (AIH) via 
sistema, com o Sr. Diogo Demarchi Silva - Assessor Técnico de Gestão em Saúde  e 
Assessoria Central/COSEMS-SC. Segundo o coordenador da CIR de Chapecó, Sr. 

Alexandre Fagundes – Secretário de Saúde de Cunha Porã, o Coordenador da CIR de São 
Miguel do Oeste, Sr. Janir Bach – Secretário de Saúde de Santa Terezinha do Progresso, 
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juntamente com o Sr. Sidnei Bellé - Presidente do COSEMS e Secretário de Saúde de Caibi 
enfatizaram o objetivo desse evento, ressaltando a importância da participação dos 
municípios para esclarecer as dúvidas. 

 

SETEMBRO 

 
No dia 12 de setembro, Curso de Atualização do Manual de Adubagem e Calagem, 

ministrado pelo Sr. Alcione Miotto e o Sr. Douglas Rogeri, ambos Agrônomos e Doutores em 

Química e Fertilidade do Solo e professores do IFSC Câmpus São Miguel do Oeste. No qual 
o público alvo foi o colegiado de agricultura. Os pontos abordados foram amostragem do 

solo – pontos críticos; acidez do solo e sua correção; diagnóstico da acidez do solo; 
mudanças nos critérios de tomada de decisão e doses; principais mudanças na 
interpretação do fósforo e potássio; e exercícios de recomendação de adubação mineral e 

orgânica. 
 

 
No dia 14 de setembro, reuniram-se os Prefeitos, Secretários, Contadores, Controladores 

Internos, Assessores Jurídicos, Técnicos e demais servidores municipais e autoridades 
convidados, para importante palestra/dialogo sobre “Gestão Pública: Improbidade 
Administrativa”. O evento decorreu em atendimento a reivindicação dos Prefeitos em 

Assembleia, o qual relatou a importância desses encontros para o fortalecimento dos 
municípios, através de ações conjuntas entre instituições que visam repassar e esclarecer 
informações e procedimentos corretos aos servidores na gestão pública municipal.  

  

Dando sequência, nos dias 19 e 20 de setembro, aconteceu a Etapa de Formação dos 

Planos de Carreira e Remuneração - PCR. No qual o público alvo foi a Equipe Técnica e 
Comissão Coordenadora do PCR das Secretarias Municipais de Educação.  

 

No corrente dia 22 de setembro, encontro com o Dr. Giovanni Andrei Franzoni Gil, 

Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Ordem Tributária – COT, para explanar 

sobre o Programa Saúde Fiscal dos Municípios. O encontro contou com as presenças dos 
Prefeitos Municipais, Secretários, Fiscais de Tributos Municipais e Promotores das 
Comarcas de abrangência da AMERIOS, objetivou dar ciência do projeto de transparência 

fiscal, bem como passar um feedback do andamento do programa dentro do Estado de SC, 
e principalmente nos municípios da AMERIOS, uma vez que este projeto foi implantando 

ainda no ano de 2013. 

 

http://www.amerios.org.br/agenda/index/detalhes-item/codMapaItem/42441/codItem/48094/codAgenda/351
http://www.amerios.org.br/agenda/index/detalhes-item/codMapaItem/42441/codItem/48094/codAgenda/351
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Ainda no dia 22 de setembro foi realizado o Congresso Técnico para realização da XX 

edição dos Jogos de Integração da AMERIOS – JIAs. O qual foi realizado no salão nobre da 
prefeitura de Cunha Porã. 

 

Dando continuidade, tivemos no dia 26 de outubro, aconteceu o encontro com o Colegiado 

de Saúde. Onde foram tratados assuntos pertinentes à saúde pública, entre eles a questão 
da Ortopedia: Planilha e orçamento; Credenciamentos, Aditivos, Contratos, Leis de repasse, 
prestação de contas, Informações do COSEMS e deliberações da reunião do CIB, e 

assuntos diversos. 
No mesmo dia ainda, o Colegiado de Enfermeiras se reunir para tratar assuntos pertinentes 

a área. 
 
 
E no dia 27 de outubro, foi realizado encontro com o Colegiado Regional de Assistência 

Social. Onde estiveram em pauta os seguintes assuntos: Planos Municipais de Assistência 

Social; Conferência Estadual de Assistência Social; Capacitação dos Conselheiros 
Tutelares, Informes Reunião Colegiado Estadual de Assistência Social – COAS (realizada 
nos dias 11 e 12 de setembro em Lages/SC); Capacitação do Fundo para a Infância e 

Adolescência – FIA, e, Assuntos Diversos. 
 

 
 
OUTUBRO 

 
Reuniram-se no dia 5 de outubro, na sala de reuniões os Prefeitos e a Prefeita para a 177ª 

Assembleia Geral Ordinária, onde os assuntos tratados foram: Apresentação de proposta 
para Análise de Água Rural do Laboratório de Saudades; projetos e ações de serviços - 
Presidente Jairo; prestação de contas referente ao mês de agosto de 2017; Jogos de 

Integração da AMERIOS, que se realizará do dia vinte e oito deste mês, em Cunha Porã; 
definição do local da última Assembleia que será no dia primeiro de dezembro, e assuntos 

diversos.  

 

No mesmo dia ainda, tivemos assembleia do CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS, no qual foram 
tratados assuntos pertinentes à área. 

 

Ainda, no dia 5 de outubro, o Colegiado de Educação se reuniu para dar continuidade aos 

trabalhos do Monitoramento e Avaliação dos PMEs/SC por intermédio da Rede de 
Assistência Técnica MEC/SASE DICOPE – SED e UNDIME SC. Os temas discutidos foram 

indicadores educacionais, relatório de monitoramento do PME, relatório de avaliação PME, 
audiências públicas para avaliação dos PMEs, e, dúvidas e encaminhamentos.  

 



                                                             

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

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

E-mail: amerios@amerios.org.br 

No dia 19 de outubro, reuniu-se na sala de reuniões o Colegiado de Nutricionistas, onde os 

assuntos tratados foram Feedback III aperfeiçoamento para merendeiras e serventes, fichas 
técnicas da alimentação escolar entre outros. 

 

No dia 23 de outubro, segunda-feira, às 9h, reuniu-se no auditório da AMERIOS em 

Maravi lha, a Comissão para Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos do CIGAMERIOS - 

CCSSRSC e os Coordenadores dos Polos Setoriais 01, 02 e 03 do PIGIRS, juntamente com 
demais membros do Comitê para Capacitação do Desenvolvimento do Plano Intermunicipal 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS. 

 

Nesta manhã do dia 24 de outubro, reuniram-se na Associação dos Municípios do Entre 

Rios - AMERIOS, em Maravilha/SC, os integrantes do Colegiado de Contadores, 
Controladores Internos, Secretários de Administração e Fazenda, a fim de deliberar a 

assuntos pertinentes a cada área. Onde os secretários de administração e fazenda se 
reuniram na sala de reuniões para tratar sobre o FGTS dos ACTs – Processo junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, diárias dos motoristas (cartão corporativo), horário 

e cartão ponto do motorista escolar, onde cada município trouxe um modelo existente para 
discutir com os colegas. Já os contadores se reuniram no auditório, onde abordaram sobre o 

cálculo do PASEP, compensação e restituição e demais considerações.  Se reuniram 
também os integrantes do controle interno, onde trataram de assuntos pertinentes a área. 

 

No último sábado, 28 de outubro, dia em que comemoramos o DIA DO SERVIDOR 
PUBLICO, ocorreu também a XX edição dos Jogos de Integração AMERIOS – JIAs. O 

mesmo ocorreu no município de Cunha Porã, município sede do Presidente da entidade. O 

objetivo dos Jogos é a integração entre os municípios, proporcionando um dia de lazer aos 
técnicos municipais, bem como, incentivando a prática do esporte. 

Neste ano foram disputadas as seguintes modalidades: Futsal masculino e feminino; Futebol 
suíço; Vôlei misto em quadra; Vôlei misto de areia; Canastra masculino e feminino; Truco 
livre; Bocha masculino e feminino; 48 masculino; Dominó em dupla livre; Sinuca em dupla 

masculino; Xadrez individual livre; e, Bolão em dupla misto.  
Participaram dos JIAs, Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores e Servidores Públicos 

Municipais. Onde se reuniu aproximadamente mil pessoas. 
 

 

NOVEMBRO 

 
No dia 7 de novembro tivemos encontro com o Colegiado de Saúde, onde os assuntos 

abordados foram credenciamentos CIS/AMERIOS, capacitação do sistema de informação 
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sore orçamentos públicos em saúde (SIOPS), atuação dos enfermeiros nos serviços de 
saúde nos municípios, 67º congresso do COMEMS Joinville nos dias 28, 29 e 30 de 
novembro e assuntos diversos. 

 
 

Ainda nos mesmo dia tivemos encontro com o Colegiado de Enfermagem, onde foi tratado 
sobre atividades do novembro azul, estratégias de combate ao mosquito da Dengue, 
combate à tuberculose, experiências sobre o PMAQ e assuntos gerais. 

  
 

 
 
Nos dias 08 e 09 de novembro o Colegiado de Assistentes Sociais se reuniu para 

Capacitação do Conselho Tutelar e a rede de atenção à Criança e ao Adolescente. Onde 
foram tratados assuntos referentes às noções de direito e legislação brasileira, história dos 

direitos das crianças e adolescentes, proteção integral e prioridade absoluta, direitos e 
deveres, entre outros. 
 

 
Na sequência, no dia 14 de novembro, o Colegiado de Educação se reuniu para tratar 

sobre o planejamento para 2018, projeto para coleta seletiva de lixo, avaliação/andamento 
do PME e PCRs, avaliação do III aperfeiçoamento para merendeiras e serventes da 
alimentação escolar, e assuntos diversos. 

 
 
Já no dia 20 de novembro, no auditório da AMERIOS, O CEREST Regional de Chapecó 

realizou suporte técnico especializado, capacitação, fiscalização e orientação para os fiscais 
sanitaristas das Vigilâncias Sanitárias municipais da região de abrangência, com intuito de 

aprimorar, conscientizar, e trocar informações, entre as vigilâncias e a forma de trabalho em 
saúde do trabalhador do seu município para, assim dar continuidade às ações junto as 

equipes de saúde da macrorregião do extremo oeste.  

 

No dia 21 de novembro os integrantes do Colegiado de Planejamento Urbano se reuniram 

para encerramento do exercício do ano, onde debateram sobre III Encontro de Gestores 
Municipais de Convênio e I Seminário Catarinense de Engenharia e Arquitetura no Setor 

Público (ocorrido de 15 a 17/08  em Florianópolis), Capacitação Técnica sobre regularização 
Fundiária (ocorrida no dia 25/08/2017), e assuntos em geral. Na sequência tiveram almoço 

de encerramento no restaurante Zatt. 

 

Em seguida, no dia 22 de novembro, aconteceu o Seminário Unindo Forças, onde os 

assuntos deliberados foram Unindo Forças 2 Anos - Avanços e Perspectivas, Articulação do 
Controle Externo e Controle Interno - Representante do TCE, Gestão Pública Catarinense: 



                                                             

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

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

E-mail: amerios@amerios.org.br 

os Desafios do Controle, Gestão Pública Catarinense: os Desafios do Controle, Construindo 
Unidades de Controle Efetivas, Casos Práticos Regionais - Improbidade Administrativa e 
Falta de Controle, Ouvidoria e Transparência como Funções de Controle, IN 20 e o 

Fortalecimento das Controladorias e Sugestões, Críticas e Possibilidades de Avanço. 

Já no dia 30 de novembro, foi realizado o encerramento do Colegiado de Tributação, o 

mesmo ocorreu na Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Oeste. Na oportunidade foram 
debatidos vários assuntos do interesse dos mesmos, e em seguida almoço de 

confraternização no Restaurante Arte & Tavola. 

DEZEMBRO 
 
Reuniram no auditório no dia 4 de dezembro, os Prefeitos e a Prefeita para 178ª 

Assembleia Geral Ordinária da AMERIOS, onde foram tratados assuntos referentes às 

questões administrativas, relatório de atividades, Orçamento para 2018; Prestação de contas 

referente os meses de setembro, outubro e novembro de 2017; Eleição da nova Diretoria 
Executiva para o exercício de 2018, o qual assume automaticamente a partir de 01/01/2018; 
Assuntos  diversos: Participação dos Secretários de Administração e Fazenda da 

AMERIOS;  e Saneamento Básico; 
 

Logo após aconteceu a Assembleia do CIS/AMERIOS onde abordaram sobre orçamento 

para 2018, prestação de contas referente os meses de setembro, outubro e novembro de 
2017; apresentação da diretoria já eleita na 178.ª Assembleia Geral Ordinária da AMERIOS 

para o exercício de 2018 e assuntos diversos. 

 
E, para encerrar, aconteceu a Assembleia do CIGAMERIOS para tratar sobre o orçamento 

para 2018, ratificação da eleição e apresentação da Diretoria Executiva, eleita na 178ª 
Assembleia Geral da AMERIOS, para o exercício 2018 e assuntos diversos.  

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 2018 tenhamos um novo ano cheio de esperança e 
realizações aos Municípios da AMERIOS e ao Oeste catarinense. 

 
Maravi lha/SC, 4 de dezembro de 2017. 
 

 
 
JAIRO RIVELINO EBELING 

Prefeito de Cunha Porã 
Presidente da AMERIOS e do 

CIS/AMERIOS 

FABIANE GALERA  

Assessora Administrativa e Financeira 

 


