
                                     CIGAMERIOS 

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 

 

 

RELATÓRIO DE EVENTOS/CURSOS E PALESTRAS 2018 

 

Ao longo de 2018, sob a presidência do Prefeito de Riqueza, 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 no mês de janeiro somente com as atividades internas. 

 

FEVEREIRO 
 
No dia 1º de fevereiro, iniciamos as atividades com reunião do Colegiado de Saúde, onde 
foram abordados assuntos referentes à programação das atividades do ano de 2018, 
questão do SISREG, CIS/AMERIOS - credenciamentos e contratos, deliberação da reunião 
do CIB e eleição da nova diretoria. 
 
No mesmo dia ainda, tivemos encontro com o Colegiado de Enfermagem, no qual trataram 
sobre a elaboração da lista para o Ambulatorial - CIGAMERIOS, onde foi discutido sobre as 
atividades de 2018, novas capacitações e escolha da nova diretoria. 
 
No dia 21 de fevereiro aconteceu o treinamento de Regulação SISREG, com os Técnicos 
do COSEMS-SC. Estiveram participando do treinamento, gestores municipais, técnicos 
municipais e representante da AMERIOS. O objetivo do encontro foi apresentar os conceitos 
relacionados à Regulação Ambulatorial, aspectos gerais da Deliberação 47/2016 (Diretrizes 
para implantação de Centrais de Regulação); Lei Estadual 17.066/2017 e Decreto SES 
1.168/2017 (Legislação que regulamenta a publicação das filas de espera no Estado); 
SISREG como ferramenta de regulação ambulatorial; sistema Webservice para publicação 
das filas de espera, entre outros assuntos do interesse. 
 
No dia 22 de fevereiro, se reuniram os contadores, controladores internos, secretários de 
administração e fazenda para tratar assuntos pertinentes à pasta. 
 

Dando sequência no dia 23 de fevereiro realizamos a primeira Assembleia Geral Ordinária 
da AMERIOS, CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS. Foram tratadas questões administrativas, 
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prestação de conta do mês de dezembro e balanço do exercício de 2018 entre outros 
assuntos.  

 

Já no dia 28 de fevereiro aconteceu o primeiro encontro do Colegiado de Esporte, no qual 
trataram sobre a XX edição dos Jogos de Integração, troca de diretoria do colegiado e 
planejamento do exercício de 2018. 

  

 
MARÇO 
 
No dia 6 de março, os Prefeitos e a Prefeita reuniram-se para a primeira Assembleia Geral 
Extraordinária na AMERIOS o qual foi tratada sobre os analise e ratificação do resultado do 
Processo Seletivo n. 01/2018.  
 
Na sequência, dia 7 de março, se reuniram os responsáveis de cada município na área de 
Planejamento Urbano, no qual trataram assuntos referentes ao Estudo Socioambiental, 
período eleitoral – encaminhamentos/andamento dos projetos e andamento das Obras no 
sistema CAIXA. 
 
Em seguida, no dia 8 de março, o Colegiado de Tributação se reuniu, onde o Sr. Gilsoni L. 
Albino, Diretor Executivo do Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA, 
abordou sobre o Simples Nacional, Cartão de crédito/débito, Leasing e Cartórios de 
protesto/SC – CDA. 
 
Já no dia 14 de março, aconteceu à primeira elaboração do PCR (Planos de Carreira e 
Remuneração), encontro este voltado para as Secretarias Municipais de Educação. 
 
No dia 16 de março, foi realizado o primeiro encontro com o Colegiado de Cultura, os quais 
discutiram sobre o repasse das informações da reunião do CONGESC, apresentação do 
diagnóstico dos municípios, VIII Fórum Catarinense de Cultura, Mostra Cultural da 
AMERIOS, calendário das reuniões entre outros assuntos. 
 
Dia 20 de março, foi realizada a reunião com o Colegiado de Nutricionistas, sendo que na 
reunião discutiram sobre o Curso para Nutricionistas e planejamento do exercício de 2018. 
 
No mesmo dia ainda, realizamos o encontro do Colegiado de Educação, onde foi tratado 
sobre a Portaria FNDE/STN nº 2, Conferência Nacional de Educação – CONAE/2018, 
planejamento do exercício do ano de 2018, eleição e posse da nova diretoria do colegiado e 
assuntos diversos. 
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No dia 27 de março, foi realizado curso sobre o Novo Simples Nacional, direcionado aos 
Auditores Fiscais e Fiscais de Tributos, com objetivo de demonstrar as principais regras do 
regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos, aplicáveis às 
microempresas e empresas de pequeno porte, com as mudanças significativas para 2018. 
 
Na sequência, no dia 29 de março, o Colegiado de Saúde de reuniu para tratar da aplicação 
de recursos, regulação do Hospital Regional Terezinha Gaio Basso, SISREG, 
CIS/AMERIOS, deliberações da reunião do CIB e assuntos diversos. 
 
Também no mesmo dia, o Colegiado de Enfermagem se reuniu para tratar da organização 
da semana da enfermagem, troca de experiência sobre o caso de Chikungunya em Cunha 
Porã, troca de experiência com enfermeira Richely de sua participação em Congresso 
Brasileiro de Práticas Integrativas, Licitação do Material Ambulatorial e assuntos diversos. 
 
 
ABRIL 
 
Já no dia 6 de abril, foi realizada uma reunião extraordinária da Educação para tratar da III 
Conferência Intermunicipal de Educação – CONAE 2018. 

 
No dia 09 de abril, a AMERIOS promoveu uma Roda de Conversa, a qual reuniu 
Conselheiros Tutelares, Secretários (as) Municipais de Assistência Sociais e demais 
representantes da área, com objetivo de possibilitar a discussão sobre a proteção integral, 
as modalidades de acolhimento para crianças e adolescentes, em especial aprofundar a 
execução dos Serviços de Famílias Acolhedoras em Santa Catarina, além de aprofundar o 
debate sobre o reordenamento dos serviços e a regionalização da oferta, ampliando a 
qualidade dos serviços ofertados pelos Municípios.  

 

Na sequência, nos dias 11 e 12 de abril, tivemos a elaboração e adequação do PCR: 
Estrutura e SISPCR com o Colegiado de Educação. 

 

No dia 13 de abril, os prefeitos se reuniram para Assembleia Geral da AMERIOS, onde foi 
apresentado estudo referente à Coleta Seletiva – Resíduos Sólidos com a Sra. Juleide Inês 
D'Agostini, da empresa Tucano Gestão Ambiental Ltda, tivemos ainda apresentação da 
Planta de Valores Genéricos e Avaliação em Massa de Imóveis da Geoterra - Engenharia e 
Topografia, tivemos também a participação da Empresa CARLEO (Acessibilidade) com o Sr. 
Roberto A. Menta. Na oportunidade ainda os Secretários de Administração e Fazenda 
fizeram apresentação de documentos referentes à sua área. Trataram sobre as prestações 
de contas dos meses de janeiro, fevereiro e março, e assuntos gerais. 

No mesmo dia ainda, tivemos Assembleia do CIS/AMERIOS, onde trataram sobre assuntos 
administrativos, contratos e aditivos, prestações de contas e assuntos gerais. 
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Em sequência ainda realizaram Assembleia do CIGAMERIOS, onde trataram assuntos 
gerais de interesse. 

 

No dia 18 de abril, o Colegiado de Secretários de Administração e Fazenda se reuniram no 
município de Flor do Sertão para tratar sobre a Lei de Incentivos para Geração de Empregos 
e deliberações em conjunto e assuntos do seu interesse. No final da manhã ainda visitaram 
a PCH Pequena Central Hidroelétrica do município.  
 

MAIO 
 
Já no início do mês, dia 9 de maio, o Colegiado de Saúde reuniu-se para tratar sobre o 
SISREG, Sistema de Centrais de Regulação, CISAMERIOS credenciamentos, contratos e 
aditivos, avaliação do encontro do COSEMS e deliberações da CIB. 
 
No mesmo dia ainda, o Colegiado de Enfermeiros se reuniu para avaliação da amostragem 
dos itens de ambulatorial, avaliação do Encontro do COSEMS, parcial da vacinação da 
influenza e assuntos gerais. 
 
 
No dia 16 de maio, o Colegiado de Contadores, Controladores Internos, Secretários de 
Administração e Fazenda se reuniram na Câmara de Vereadores de Saudades, para 
tratarem sobre o CASE DE SUCESSO: Receita Tributária (Aumento da Receita Própria, 
Isenção Idosos, Coleta seletiva do Lixo e assuntos correlatos), e assuntos pertinentes a 
cada área. 
  
Na sequência, dia 17 de maio os Prefeitos se reuniram para 181ª Assembleia Geral 
Ordinária onde aconteceu o Ato de Posse dos Prefeitos como Presidente da Junta de 
Serviço Militar, apresentação do Projeto de Acessibilidade da AMERIOS, Resíduos Sólidos, 
Prestação de contas referente ao mês de abril de 2018 e assuntos gerais. Aconteceu ainda 
Assembleia do CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS. 
  
 

Já no dia 28 de maio, o Presidente convidou todos os Prefeitos, a Prefeita e Secretários  

para tratar sobre a Paralisação do Sistema de Transporte Rodoviário. O qual foi relatado à 
preocupação da Administração dos Municípios em manter os serviços de educação, 
alimentação e serviços de saúde, principalmente os pacientes para hemodiálise, 
quimioterapia, radioterapia e atendimento do SAMU. Em seguida foi feito um Decreto de 
Emergência e sugestão de ponto facultativo nos próximos dias até normalizarem. 
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JUNHO 
 
No dia 4 de junho, reunião para tratar sobre a elaboração e adequação do PCR: Estrutura e 
SisPCR com o Colegiado de Educação. 

 
Dia 5 de junho os Contadores, Controladores Internos, Secretários de Administração e afim 
se reuniram para tratar sobre o e-social, com objetivo de esclarecer as necessidades legais 
que permeiam a obrigatoriedade do uso do e-Social diante do Decreto nº 8373/2014 que 
instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e 
Trabalhistas (e-Social), bem como apresentar o sistema que unifica o envio das informações 
fiscais, trabalhistas e previdenciárias de forma totalmente digital, possibilitando segurança no 
controle das informações e a detecção de inconsistências e conforme as definições legais do 
Governo Federal. 
 

Já no dia 6 de junho, o Colegiado de Esportes se reuniu para deliberar sobre a suspensão 
de atletas infratores na microrregião da AMERIOS, demonstração do sistema para o 
gerenciamento das atividades do Departamento de Esportes, compras coletivas – 
CIGAMERIOS e assuntos diversos. 

 
Em seguida, nos dias 7 e 8 de junho, aconteceu a Capacitação sobre Regularização 
Fundiária Aplicada: Prática e Legislação Federal em Articulação com a Lei Federal nº 
13.465/17, que reuniu técnicos das prefeituras e Poderes Legislativos dos municípios. 
 
 
Dando sequência, dia 14 de junho, os Farmacêuticos se reuniram no auditório para 
atualizar a lista de Medicamentos e Correlatos para lançar no próximo Edital de Licitações e 
Registro de Preços do CIGAMERIOS. 

 

Já na sexta-feira, no dia 15 de junho, os Secretários de Agricultura se reuniram para tratar 
sobre a Paralisação dos Caminhoneiros: Impacto-Reflexo, Sugestões de ações conjuntas, 
sanidade animal (empresas e produtores), questão do leite (preço mínimo) e assuntos 
diversos. 
 

Nos dias 20 e 21 de junho, ocorreu o encontro do PCR, o qual reuniu secretários de 
educação dos municípios e em seguida os mesmos se reuniram para tratar sobre o 
fechamento do CONAE 2018, capacitação para a implementação da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), projeto de capacitação do colegiado de Nutricionistas e assuntos 
diversos. 

 
Juntamente, no dia 21 de junho, as nutricionistas se reuniram para tratar sobre as 
atividades de Educação Nutricional, Curso para Nutricionistas e assuntos diversos. 
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Dando sequência, dia 26 de junho, o Colegiado de Cultura se reuniu para tratar sobre a 
situação da Fundação Catarinense de Cultura, avaliação da I Mostra Cultural da AMERIOS, 
diagnóstico da Situação dos Municípios no SNC, avaliação da participação no VIII Fórum 
Catarinense de Gestores Municipais de Cultura e assuntos diversos. 
 
Dia 27 de junho os Secretários de Saúde se reuniram para tratar sobre o Projeto Espuma 
Vita, Manual: Tratamento Fora do Domicílio - TFD, SISREG - Sistema de Centrais de 
Regulação, CIS/AMERIOS - Credenciamentos, aditivos e contratos, deliberações da reunião 
da CIB e assuntos diversos. 
 
Ainda no dia 27, os Enfermeiros se reuniram para reunião do colegiado no qual trataram 
sobre a educação continuada para equipe de Enfermagem via AMERIOS, explanação com a 
Dra. Kátia Bugs - Nefrologista e diretora técnica do HRTGB e assuntos gerais. 
 
 
Na sequência, dia 28 de junho alguns Secretários de Saúde e responsáveis pela compra 
dos materiais odontológicos se reuniram no auditório para definição de todos os itens da lista 
mãe para o registro de preço das próximas licitações.  
 
 
 
JULHO 
 
Em 4 de julho, os Prefeitos e a Prefeita se reuniram para a 182ª Assembleia Geral 
Ordinária. A assembleia iniciou com apresentação do documento elaborado pelo Colegiado 
de Agricultura, com o Sr. Rubens Diniz – Coordenador do Colegiado, ações, sugestões e 
reivindicações junto a FECAM, com o Prefeito Jairo Rivelino Ebeling, prestação de contas 
dos meses de maio junho e julho, e assuntos gerais. Nesta data, aconteceu ainda 
Assembleia do CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS. 

 

Dia 18 de julho, nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, ocorreu a 
reunião do Colegiado Regional de Assistência Social da AMERIOS. Onde os assuntos em 
pauta foram o Reordenamento dos Serviços Socioassistenciais (mais especificamente 
quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV aos idosos); IX 
Seminário Estadual de Gestores e Trabalhadores da Política de Assistência Social, realizado 
entre os dias 25 a 27 de junho, em Chapecó/SC; Marco Regulatório das Organizações da 
Sociedade Civil (Lei nº 13.019/2014); Repasse de informações acerca da reunião da CIB e 
COEGEMAS, realizado em Criciúma, dia 12 de julho; Eleição Coordenação Colegiado e 
assuntos Gerais. 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13019.htm
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AGOSTO 
 
Em 8 de agosto, se reuniram na AMERIOS, o Colegiado de Contadores, Controladores 
Internos, Secretários de Administração e Fazenda da microrregião da AMERIOS, onde 
trataram sobre o 14º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores 
Públicos e Controladores Internos Municipais; Avaliação do XVIII Ciclo de Estudos de 
Controle Público da Administração Municipal; Avaliação dos cursos realizados – FECAM 
CAPACITA; apresentação dos cursos a serem realizados via FECAM; assuntos 
administrativos CIGAMERIOS. 
 
Ainda no mesmo dia, tivemos encontro com o Colegiado de Cultura, onde trataram sobre a II 
Mostra Cultural da AMERIOS em Romelândia, Eleições dos novos coordenadores e 
assuntos diversos.  
 
 
Já no dia 15 de agosto, tivemos evento com o Colegiado de Tributação, onde tratamos 
sobre o VI Encontro Catarinense do Fisco e I Fórum Sul Brasileiro de Auditores e 
Procuradores Municipais; Curso sobre Fiscalização Moderna do Simples Nacional e 
assuntos diversos. 

 

Dando sequência, dia 28 de agosto, tivemos reunião com o Colegiado de Saúde, onde 
trataram sobre o encaminhamento da reunião referente ao Projeto Espuma Vita; SISREG – 
Sistema de Centrais de Regulação; CIS/AMERIOS - Novo Edital de Credenciamento, Aditivo 
e Contrato; Fluxo de encaminhamento ao Hospital Regional Teresinha Gaio Basso; 
Deliberações da Reunião da CIB e assuntos diversos. 

Também no dia 28 de agosto, o Colegiado de Enfermeiros se reuniu para tratar sobre as 
datas para realização de capacitação sobre curativos; discussão, manuseio e adesão aos 
Protocolos de Enfermagem – COREN e assuntos gerais. 

 
 
SETEMBRO 
 
Iniciamos o mês no dia 5 de setembro, quando aconteceu a 183ª Assembleia Geral 
Ordinária, onde os assuntos em pauta foram à situação dos municípios da AMERIOS com 
relação à Brucelose e Tuberculose com participação do Colegiado de Agricultura, Colegiado 
de Saúde, ICASA – Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária e CIDASC Companhia 
de Integração Desenvolvimento Agrícola/SC; Prestação de contas referente os meses de 
julho e agosto de 2018; Definição do local e data da última assembleia do exercício de 2018; 
Definição do calendário de férias de 2018 e assuntos gerais. 
 
Aconteceu ainda Assembleia do CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS. 
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No dia 6 de setembro, realizamos encontro com o Colegiado de Nutricionistas, onde o 
mesmo ocorreu na Drummond Cafeteria e Livraria, os assuntos deliberados foram: 
homenagem ao dia do Nutricionista (31/08); Avaliação do curso Necessidades Alimentares 
Especiais, realizado no último dia 08 na UNOCHAPECÓ e assuntos diversos. 
 
Dando sequência, nos dias 10 e 11 de setembro, tivemos a Capacitação para Utilização do 
SIGEF (Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal) – Módula Transferência, onde 
o público alvo foram Gestores Municipais de Convênios, Assessores de Projetos e Técnicos 
Estaduais que são responsáveis pela execução dos contratos de apoio financeiro, convênios 
e operacionalização do SIGEF atuam na captação de recursos e gerenciamento de 
convênios e projetos.  

Já no dia 12 de setembro, realizamos reunião com o Colegiado de Contadores, 
Controladores Internos, Secretários de Administração e Fazenda da microrregião da 
AMERIOS, o qual foi realizado no município de Riqueza, onde tratamos sobre trabalhos 
referentes à Produção de Leite; logo após cada setor se separou para tratar de assuntos 
pertinentes a cada área. Após a reunião os mesmos foram conhecer a Área Industrial do 
município de Riqueza, e após foi servido almoço aos mesmos.  

No dia 14 se setembro, tivemos a II Mostra Cultural da AMERIOS, o qual aconteceu no 
município de Romelândia e envolveu os gestores do Colegiado de Cultura.  

 
E no dia 26 de setembro, aconteceu reunião com o Colegiado de Tributação para tratar 
sobre as rotinas da Fiscalização de Tributos Municipais, onde tivemos a presença do Auditor 
Fiscal da Prefeitura de Pinhalzinho, Sr. Mateus Oro, o qual abordou sobre o Sistema Único 
de Fiscalização e Contencioso do Simples Nacional (SEFISC). 
 
 

OUTUBRO 

Nos dias 1º e 2 de outubro, a AMERIOS promoveu a Capacitação sobre o e-Social, o qual 
objetivou identificar os principais pontos críticos nas rotinas e procedimentos diários que 
envolvem o setor de recursos humanos nos Órgãos Públicos, e capacitar os técnicos 
municipais para que prestem corretamente as informações ao e-Social e demais obrigações 
relacionadas. 
 
 
Já no dia 9 de outubro, o Colegiado de Saúde se reuniu, onde abordaram os seguintes 
assuntos: Novo Edital de Credenciamento; Participação no evento do COSEMS: 69ª edição 
do Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina/SC, nos dias 28 a 30 
de novembro, em Nova Veneza/SC; Deliberações da Reunião da CIB; Participação do Dr. 
Bruno Neves – Urologista e assuntos gerais. 
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Ainda no mesmo dia, aconteceu a reunião do Colegiado de Enfermeiros onde trataram sobre 
aproveitamento do curso de cobertura de lesões; Analise dos Protocolos de Enfermagem; 
Programação de Educação Continuada e assuntos gerais. 
 
 

Dando sequência, no dia 15 de outubro, ocorreu uma importante palestra sobre 

a RASTREABILIDADE VEGETAL, o qual reuniu Secretários de Agricultura e Equipe técnica, 

Vigilância Sanitária e Sindicatos Ligados à Faesc, Fetaesc e Fetrat com o objetivo de dar 

ciência aos órgãos envolvidos para monitorar e realizar o controle de eventuais resíduos de 

agrotóxicos nos produtos, uma vez que a rastreabilidade de vegetais in natura deve ser 

assegurada por cada elo da cadeia produtiva destes produtos e em todas as etapas sob sua 

responsabilidade. 

 

NOVEMBRO 

 

Iniciamos o mês no dia 9 de novembro, com a 185ª Assembleia Geral Ordinária, onde os 

assuntos em pauta foram à apresentação do Projeto de Capacitação de Jovens com o Sr. 

Mircon Frühauf - Gerente Regional da EPAGRI - Palmitos/SC, apresentação do Orçamento 

para 2019, prestação de contas referente os meses de setembro e outubro de 2018, 

definição do local e data da última Assembleia do exercício de 2018, e Assuntos Gerais. 

Aconteceu ainda Assembleia do CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS. 

 
 
No dia 20 de novembro, ocorreu a Roda de Conversa sobre o Financiamento da Política de 
Saúde com o objetivo de esclarecer as mudanças da operacionalização e uso dos recursos 
financeiros da Saúde a partir de: Vigências da Emenda Constitucional 86/2015; Portaria 
3.992/2017 – para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais; da  
Portaria 799/2017 e Portaria 565/2018 - que regulamentam a aplicação das emendas 
parlamentares; Portaria 748/ 2018 - dos recursos da Saúde referentes ao Auxílio Financeiro 
aos Municípios (AFM). O evento ocorreu nas dependências da Câmara de Vereadores de 
São Miguel do Oeste.  
 

 

 



                                     CIGAMERIOS 

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 

Já no dia 21 de novembro, se reuniram no auditório da Prefeitura de Bom Jesus do Oeste 

os representantes do Colegiado de Cultura da AMERIOS, que trataram sobre eventos e 

realizações para 2018, programação de Natal nos municípios, Mostra Cultural, planejamento 

para 2019 e assuntos diversos. 

 

Dia 28 de novembro, o Colegiado de Planejamento Urbano se reunião para assuntos 

pertinentes a área e eleição da nova diretoria para 2019/2020. E para encerramento almoço 

no Restaurante Zatt. 

 

No dia 30 de novembro, reunião com o Colegiado de Educação que aconteceu na Câmara 

de Vereadores de Romelândia onde trataram sobre a eleição de diretoria gestão 2019, 

avaliação do exercício de 2018, planejamento 2019 e assuntos diversos. Logo após almoço 

de encerramento. 

 

DEZEMBRO 
 
 
No início do mês, dia 3 de dezembro, tivemos encontro com os Prefeitos, Secretários, 
Técnicos, Engenheiros e Convidados para realização da palestra sobre o tema: 
Regularização Fundiária Urbana – REURB e Sistema Municipal do Meio Ambiente, com 
o Dr. Paulo Antônio Locatelli - Promotor de Justiça e Coordenador do CME - Ministério 
Público do Estado de Santa Catarina para atender as necessidades dos municípios no que 
se refere à REURB. 

 

No dia 5 de dezembro, aconteceu o encontro com os Secretários de Saúde e Enfermeiras e 
profissionais da Farmácia dos municípios, onde foi analisado resultado do Pregão Eletrônico 
n. 02/2018, Processo Administrativo n. 03/2018, MEDICAMENTOS E CORRELATOS. 

 

Ainda no dia 6 de dezembro, aconteceu o encontro com os Profissionais de Saúde que 

respondem pelas Licitações de Odontológico dos municípios, onde foi analisado resultado 

do Pregão Eletrônico n. 03/2018, Processo Administrativo n. 04/2018, Materiais 

Odontológicos e Correlatos. 
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Continuando ainda no dia 6 de dezembro, o Colegiado de Tributação da AMERIOS se 

reuniu na Câmara de Vereadores de Bom Jesus do Oeste, para tratar de assuntos 

referentes à sua área. Contando com almoço de encerramento logo após. 

 

E, para encerrar do dia 6 de dezembro, aconteceu à última Assembleia Geral Ordinária da 

AMERIOS, CIS/AMERIOS E CIGAMERIOS, onde tivemos apresentação do Projeto Líder – 

SEBRAE, apresentação do Relatório de Atividades, prestação de contas referente ao mês 

de novembro de 2018, eleição da nova Diretoria Executiva para o exercício de 2019, o 

qual assume automaticamente a partir de 01/01/2019, e, assuntos gerais. 

 
 
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 2019 tenhamos um novo ano cheio de esperança e 
realizações aos Municípios da AMERIOS e ao Oeste catarinense. 
 
 
Maravilha/SC, 6 de dezembro de 2018. 
 
 
 
 
 
RENALDO MUELLER 
Prefeito de Riqueza 
Presidente da AMERIOS e do 
CIS/AMERIOS 

FABIANE GALERA  
Assessora Administrativa e Financeira 

 


