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RELATÓRIO DE EVENTOS/CURSOS E PALESTRAS 2019 

 

Ao longo de 2019, sob a presidência do Prefeito de Saudades, 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 com encontro com os Secretários de Saúde, responsáveis pelas compras 

de medicamentos, material odontológico e compras dos produtos dos municípios, o qual ocorreu no dia 

18 de janeiro, tendo como pauta apresentação da nova ferramenta de controle de compras 

compartilhadas, sistema contratado da Empresa CELK SISTEMAS LTDA, definição, normatização e 

orientação do funcionamento do Sistema CELK COMPRAS. 

 

FEVEREIRO 

 

No dia 7 de fevereiro, iniciamos com reunião do Colegiado de Contadores, Controladores Internos e 

Secretários de Administração e Fazenda onde foi apresentado o Curso de Especialização em 

Contabilidade Pública e Controladoria da UNOESC. Foram também definidas algumas atividades do 

decorrer do ano. 

 

Na parte da tarde, tivemos reunião com o Colegiado de Saúde, onde abordaram sobre o 

CIS/AMERIOS - Credenciamentos e Contratos, a Conferência Municipal de Saúde, participação no 

evento do CONEMS em Piratuba/SC, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, deliberações da Reunião 

da CIB, eleição da nova diretoria, participação do Dr. Bruno Neves - Urologia e assuntos gerais. 

 

Ainda no mesmo dia, os Enfermeiros se reuniram no auditório para tratar de assuntos referentes a área, 

e também sobre o plano de ação anual e o processo licitatório de 2019. 

 

Dando sequência, no dia 12 de fevereiro acorreu encontro com o Colegiado de Educação onde foram 

tratados sobre o transporte escolar, Ensino Fundamental para series iniciais, planejamento do exercício 

2019, eleição e posse da Diretoria do Colegiado e assuntos diversos. 
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No dia 14 de fevereiro, tivemos a primeira Assembleia da AMERIOS do ano de 2019, onde foi 

apresentado o Plano de Trabalho do setor de Engenharia, assuntos administrativos com o Presidente 

Daniel, Prestação de Contas do mês de dezembro de 2018 e Balanço do Exercício e assuntos gerais. 

 

Tivemos ainda Assembleia do CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS, onde cada Consórcio tratou sobre 

assuntos da área. 

 

Já no dia 27 de fevereiro reuniram-se o Colegiado de Assistência Social para tratar os seguintes 

assuntos: Minuta de Lei Processo de Escolha Unificada do Conselho Tutelar 2019; Conferência 

Regional da Pessoa Idosa, em Maravilha/SC; Seminário Estadual de Assistência Social dias 29, 30 e 

31 de Maio, em Florianópolis/SC, Roda de Conversa sobre o Fundo da Infância e Adolescência e a 

Gestão dos Recursos dia 22 de Março, em Xanxerê/SC, Lei Família Acolhedora, Lei Família Guardiã; 

Demandas do Ministério Público e Poder Judiciário aos Técnicos do SUAS; Portaria nº 7 de 30 de 

Janeiro de 2012 IGD-SUAS (Define que pelo menos 3% dos recursos transferidos no exercício 

financeiro deverá ser gasto com atividades de apoio técnico e operacional àqueles Colegiados), 

Registro Mensal de Atendimentos – RMA dos Municípios que não tem CREAS, Prestação de Contas 

Recurso Estadual, Escuta Especializada e Assuntos Gerais.  

 

Ainda no dia 27, o Colegiado de Cultura se reuniu na sala de reuniões para primeira reunião do ano, no 

qual apresentaram os novos gestores da Cultura, trataram sobre a III Mostra Cultural em Maravilha, IX 

Fórum Estadual (dias 08 a 10 de maio em Garopaba/SC), Situação da Cultura dos municípios: 

progressos, conquistas, mudanças, e assuntos diversos. 

 

 

MARÇO 

 

 

No dia 7 de março, ocorreu análise do resultado do Pregão Eletrônico n. 01/2019, Processo 

Administrativo n. 01/2019, PNEUS E CORRELATOS, realizado pela Pregoeira Karine Muller, Dr. 

Arnildo Kollet, membros da Comissão Técnica, e demais profissionais que respondem pela compra de 

Pneus e Correlatos dos municípios participantes da Licitação. 

  

Em seguida, no dia 8 de março, o Colegiado de Tributação se reuniu na sala de reuniões para tratar 

sobre a Contribuição de Melhoria, com a participação do Sr. Marcelo Ferronato, Técnico 

administrativo da Prefeitura de Maravilha, Vistorias para emissão de alvarás de localização e 

funcionamento, planejamento exercício 2019, eleição e posse da Diretoria do Colegiado de Tributação 

para o exercício de 2019 e assuntos diversos. 

 

 

Já no dia 12 de março, se reuniram na sala do CIGAMERIOS os membros da Comissão Técnica, e 

demais profissionais que respondem pela compra de Material Ambulatoriais e Correlatos, dos 
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municípios participantes da Licitação para fazer a análise da Lista Mãe dos itens de Material 

Ambulatorial e Correlatos. 

 

 

Ainda no mesmo dia, os Secretários de Saúde se reuniram onde trataram sobre os encaminhamentos 

do Hospital Terezinha Gaio Basso, CIS/AMERIOS - Credenciamentos e Contratos, Participação no 

evento do COSEMS, em Piratuba/SC, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, Deliberações da Reunião 

da CIB e assuntos gerais. 

 

Dia 13 de março, foi realizada a Capacitação do RURALWEB da FECAM, que teve como público 

alvo os Secretários Municipais de Agricultura e Pesca, servidores das unidades conveniadas, emissores 

de blocos dos produtores rurais e técnicos das associações de municípios. 

 

No dia 21 de março, ocorreu encontro organizado pelo coordenador do Colegiado de Enfermeiros 

Adriano Pereira, que reuniu médicos e enfermeiros para tratar sobre o tema “Saúde dos Rins” 

ministrado pela Dra. Katia Bugs. 

 

Na sequência, no dia 28 de março, o Colegiado de Nutricionistas de reuniu para primeira reunião do 

ano, onde tiveram eleição e posse da nova diretoria, planejamento para 2019 e assuntos diversos. 

 

Ainda no mesmo dia, o Colegiado de Educação se reuniu onde trataram sobre a Minuta do 

Regulamento do Transporte Escolar e assuntos diversos. 

 

 

ABRIL 

 

No dia 2 de abril tivemos Assembleia Geral da AMERIOS, onde os assuntos tratados foram sobre as 

Receitas Municipais, com o Sr. Alison Fiuza da Silva, Coordenador de Planejamento Estratégico e 

Economista da FECAM; Assuntos Administrativos, prestações de contas e assuntos gerais. 

Tivemos também Assembleia do CIS/AMERIOS e do CIGAMERIOS, onde ambos trataram de 

assuntos em geral. 

 

Entre os dias 10 e 12 de abril, o município de Piratuba sediou a 2ª Mostra Catarinense Aqui tem SUS 

e o 70º Congresso do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina (Cosems/SC). O 

evento reuniu gestores e profissionais ligados as mais diferentes áreas da Saúde de todo Estado. 

 

Novamente o município de Cunha Porã mereceu destaque, com a apresentação do projeto “Experiência 

de Integração Intersetorial no controle ao Aedes aegypti e o bloqueio da doença Chikungunya no 

município de Cunha Porã/SC”, apresentado pela agente de Endemias e coordenadora da Sala de 

Situação Angela Rieger Kölln. O secretário de Saúde Alexandre Fagundes e as Fiscais da Vigilância 

Sanitária, Sras. Adriane Weber e Ana Paula Weber da Rosa. 
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Também neste mesmo evento, recebeu destaque o município de Flor do Sertão, quanto à apresentação 

de três trabalhos desenvolvidos no município. Em todo o Estado, foram inscritos 189 programas, dos 

quais 56 se classificaram para a Mostra. Desses, 36 programas foram escolhidos para a etapa nacional 

– dois deles de Flor do Sertão. Os projetos apresentados foram: Programa “Pilates Solo e Programa 

“Academia da Saúde” e Programa “A Saúde vai à Comunidade”. 

 

Na sequência, dia 16 de abril, o Colegiado de Esportes se reuniu para tratar sobre a XXI edição dos 

Jogos de Integração da AMERIOS – JIAs, contratação serviços de arbitragem e compra materiais 

esportivos, uniformização para documentação de atletas menores de idade para sair do município, 

Software de gerenciamento departamento esportes; troca de Diretoria do Colegiado de Esportes, 

Planejamento exercício 2019 e assuntos diversos. 

Ainda no mesmo dia, se reuniram o Colegiado de Assistência Social onde os assuntos em pauta foram 

Eventos Estaduais e Rodas de Conversa, Oficina de trabalho sobre Emendas Parlamentares Sistema de 

Gestão de Convênios e Contratos de Repasses - SICONV e Sistema de Gestão de Transferências 

Voluntárias – SIGTV, Atualização das Leis Municipais e Processo de Escolha Unificada do Conselho 

Tutelar 2019, Elaboração da Prova Conselho Tutelar, Sistema SIPIA Conselho Tutelar, Situação 

Recursos Estaduais e Federais, estudo realizado pela FECAM, Reforma Administrativa do Estado, 

estrutura da Secretaria Estadual de Assistência Social, Criação de Grupo Interinstitucional do Fundo 

para a Infância e Adolescência - FIA para estudar o Marco Regulatório e assuntos gerais. 

 

No próximo dia 24 de abril, o Colegiado de Contadores, Controladores Internos, Secretários de 

Administração e Fazendo se reuniram para tratar assuntos pertinentes a cada área.  

 

No dia 29 de abril, os Secretários de Saúde se reuniram para tratar sobre a Conferência Estadual da 

Saúde, Capacitações; CIS/AMERIOS, avaliação do evento do COSEMS, em Piratuba/SC, nos dias 10, 

11 e 12 de abril de 2019; Deliberações da Reunião da CIB; Pregão de Medicamentos e assuntos gerais. 

 

Ainda no mesmo dia, o Colegiado dos Enfermeiros se reuniu para tratar sobre o cronograma de 

treinamento de SHL/TE, reforma da previdência e impacto, e assuntos gerais. 

 

MAIO 

 

Já no início do mês, dia 9 de maio, o Colegiado de Nutricionista e Assistência Social se reuniram na 

sala de reuniões para a primeira reunião da Comissão Organizadora da 6ª Conferencia Regional de 

Vigilância Alimentar e Nutricional. 

 

 

No dia 14 de maio, o Colegiado de Saúde se reuniu para tratar sobre a Conferência Estadual da Saúde, 

capacitações, CIS/AMERIOS, deliberações da reunião da CIB e assuntos gerais. 
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No dia 20 de maio, os Enfermeiros e Responsáveis pela Limpeza e Higienização das Unidades de 

Saúde tiveram uma capacitação com a finalidade de a capacitação tem por finalidade instruir os 

profissionais que executam o serviço quanto às normas e exigências legais instituídas pela legislação 

vigente. Essa capacitação foi ministrada pela Vigilância Sanitária - Gerência Regional de Saúde de 

Maravilha. 

 

 

Já no dia 21 de maio, o Colegiado de Planejamento Urbano organizou uma reunião com a participação 

da Natassha Moresco Maia, assessora da FECAM, que apresentou o Planejamento Estratégico da 

FECAM 2019/2020 em consonância dos objetivos e diretrizes do Colegiado Estadual, - Indicações de 

prioridades e sugestões da região para pautas e reivindicações estaduais e federais, - Diagnósticos dos 

convênios das regiões e levantamentos de problemas e desafios, - Análise Informatizada da Prestação 

de Contas de Convênios e Contratos de Repasse e Plataforma Mais Brasil. Na oportunidade a arquiteta 

Marlize Todescatto convidou os participantes para a Capacitação sobre Acessibilidade. Também foram 

apresentados os Procedimentos dos Projetos da Engenharia 2019. 

 

Dando sequência, dia 22 de maio, os Secretários de Administração e  

Fazenda juntamente com a AMERIOS promoveram uma palestra sobre “Gestão por Competências 

na Administração Municipal”, com o Sr. Leandro Neuhaus, Secretário de Administração de Flor do 

Sertão. O evento teve por finalidade apresentar um conjunto de procedimentos e diretrizes de Gestão e 

Desenvolvimento de pessoas para o município, com o objetivo de que as Administrações Públicas 

Municipais adotem uma postura estratégica na Gestão e no Desenvolvimento de seus servidores, 

ajudando na qualificação do serviço público. 

 

Dia 23 de maio, aconteceu a Capacitação “ACESSIBILIDADE - Direito de Todos de Ir e Vir, 

ministrado pela arquiteta Marlize Todescatto onde foram abordados os assuntos NBR 

9050/2015 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos), NBR 

16.537/2016 (Sinalização tátil no piso, diretrizes para elaboração de projetos e instalação), LEI n. 

1.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. O objetivo desse evento foi abordar e esclarecer dúvidas referentes 

à questão “ACESSIBILIDADE”, no que se refere à responsabilidade dos Profissionais, enfatizando os 

principais pontos que devem  ser  observados para a elaboração de projetos. 

 

Já no dia 24 de maio, a Comissão Organizadora da 6ª Conferência Intermunicipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional se reuniu para definir as estratégias de ação a fim de realizar uma exitosa 

Conferência. 

 

Dando sequência no dia 29 de maio, os Prefeitos e a Prefeita se reuniram para 188º Assembleia Geral 

Ordinária, onde os assuntos tratados foram às questões pertinentes a Saúde Pública com a Sra. Miriane 

Sartori, Cicloturismo com o Sr. Alexandre Fagundes, Presidente do COSEMS e assuntos 
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administrativos com o Presidente Daniel, prestações de conta dos meses de março e abril de 2019, 

assuntos do Colegiado de Esportes, Comitê das Antas e assuntos gerais. 

 

No mesmo dia ainda tivemos Assembleia do CIS/AMERIOS e do CIGAMERIOS, onde trataram 

assuntos específicos ao Consórcio. 

 

E no dia 30 de maio, aconteceu o Seminário sobre o E-Social, organizado pelo SENAR, para técnicos 

municipais e secretários onde os assuntos tratados foram o E-social, CAEPF, Contribuição 

Previdenciária Rural e Funrural – SENAR. 

 

 

JUNHO 

 

Nos dias 12 e 26 de junho, o Colegiado de Enfermagem se reuniu para visitar o Horto de Plantas 

Medicinais de Propriedade da Senhora Iloni Toigo, no município de Mondaí destinado ao 

conhecimento de práticas integrativas para os profissionais da equipe de enfermagem, enfermeiros, 

técnicos de enfermagem e auxiliares. 

 

Ainda no dia 12 de junho, o Colegiado de Cultura se reuniu para tratar sobre a Avaliação da Mostra 

Cultural realizada em Maravilha, definição do próximo evento da Mostra Cultura, avaliação do IX 

Fórum Estadual realizado no período de 8 a 10 de maio em Garopaba/SC, situação da Cultura dos 

municípios: eventos, ações, progressos, conquistas e mudanças, e, assuntos diversos. 

 

Dia 18 de junho os membros do Colegiado da Saúde e Profissionais de Enfermagem dos municípios 

desempenharam a análise das amostras e o resultado da disputa de todos os itens licitados do Pregão 

Eletrônico n. 02/2019. 

 

Em seguida, no dia 19 de junho, o Colegiado de Nutricionistas e Assistência Social se reuniu para 

tratar sobre 6ª Conferência Intermunicipal de Segurança Alimentar e Nutricional, para definir a 

organização da mesma. 

 

Dando sequência, dia 25 de junho, os Secretários de Saúde se reuniram em Tigrinhos/SC para tratar 

de assuntos como a Avaliação de Conferência Estadual de Saúde, Capacitações/Treinamentos, 

CIS/AMERIOS, deliberações da reunião da CIB, eleição e posse da nova Diretoria do Colegiado de 

Saúde, sendo assim empossada a Coordenadora Daiane Cristina Teixeira do município de São Miguel 

da Boa Vista e assuntos gerais. 
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Já no dia 26 de junho, os membros do Colegiado da Saúde e Profissionais de Enfermagem dos 

municípios desempenharam a análise do restante das amostras e o resultado da disputa dos itens 

licitados do Pregão Eletrônico n. 02/2019. 

 

No dia 27 de junho, ocorreu a VI CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE SEGURANÇA 

ALIMENTAR E NUTRICIONAL DA AMERIOS, tendo por tema: “Vozes, Direitos e Fome” e o 

Lema: “Luta para Garantia da Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional” conforme programação 

abaixo. O mesmo aconteceu no auditório da AMERIOS com o Colegiado de Nutricionistas e 

Assistência Social. 

 

 

JULHO 

 

Iniciamos do dia 1º de julho, com o XIX Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração 

Municipal. O evento teve apoio da Federação Catarinense dos Municípios (FECAM) e da União de 

Vereadores de Santa Catarina (UVESC), bem como a participação do Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina. 

 

Em 3 de julho, tivemos encontro com o Colegiado de Educação o qual tiveram a participação da 

empresa JOY Brinquedos - demonstração jogos lúdico pedagógicos em lona, Resolução CCE/SC nº 

070, de 17/06/2019, Ofício CEE/SC nº 233/2019 que trata da solicitação de informações atualizadas 

quanto aos Sistemas Municipais de Educação e Conselhos Municipais de Educação, Participação da 

Profª Dilva B. Benvenutti, Unoesc/Maravilha e assuntos diversos. 

 

Ainda no dia 3 de julho, as Nutricionistas de reuniram para tratar do Dia do Nutricionista, recesso 

escolar, visita do Tribunal de Contas da União - TCU nos municípios de Saudades e Tigrinhos e 

assuntos diversos. 

 

Na sequência dia 10 de julho, os Prefeitos, Secretários, Contadores e Gestores da Assistência Social se 

reuniram para deliberar sobre a “Política de Assistência Social - Região AMERIOS” com a Sra. Janice 

Merigo - Assistente Social da FECAM, no qual abordaram sobre a situação de repasses Financeiros 

Estaduais e Federais, Escuta Especializada, Orientações sobre o Processo de Escolha de Conselheiros 

Tutelares, Realização das Conferências Municipais da Assistência Social, SUAS e relação com o 

sistema de justiça – GT FECAM e Pesquisa CNAS, Pisos de Proteção - pesquisa SST. 

 

Em seguida, dia 11 de julho, a Comissão Organizadora da 6ª Conferência Intermunicipal de Segurança 

Alimentar e Nutricional se reuniu para analisar o relatório final da Conferência. 
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Dia 24 de julho, o Colegiado de Controle Interno e Secretários de Administração e Fazenda se 

reuniram para tratar de assuntos de seus interesses, cada um com sua área. 

 

Ainda no dia 24, os Prefeitos e a Prefeita de reuniram para Assembleia Geral Ordinária do 

CIS/AMERIOS, onde trataram sobre assuntos administrativos, contratos e aditivos, prestações de 

contas de maio e junho e assuntos diversos. 

 

 

AGOSTO 

 

Em 6 de agosto, se reuniram no município de Riqueza, os Secretários de Saúde, no qual trataram sobre 

o “I Encontro Regional de Profissionais de Saúde da AMERIOS”, no dia 30 de novembro, também 

abordaram sobre a realização de procedimentos cirúrgicos na região, CIS/AMERIOS, capacitações, 

deliberações da reunião da CIB e assuntos gerais. 

 

 

Nos dias 7 e 8 de agosto, tivemos a Oficina Orientativa do COSEMS que aconteceu nas dependências 

da Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha, para gestores municipais de saúde, técnicos 

municipais de saúde, médicos, odontólogos e representantes da AMERIOS, onde trataram Orientações 

de Gestão, Planejamento, Telemedicina, Regulação, Pactuações Ambulatoriais, Tetos MAC e 

Contratuações, além de assuntos diversos. 

 

Ainda no dia 7, tivemos a Capacitação da Hanseníase palestrada pela Drª Inara Pinto Saavedra – 

médica dermatologista referência em Hanseníase no estado de Santa Catarina. 

 

Dando sequência, dia 8 de agosto, o Colegiado de Nutricionistas teve “Formação Continuada no 

Âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar”, ministrado pelo Centro em Alimentação e 

Nutrição do Estado de Santa Catarina - CECANE, onde foram abordadas Elaboração de fichas técnicas 

- vantagens e importância, procedimento para elaboração, Elaboração de cardápios - aspectos 

nutricionais, a descrição e procedimentos operacionais, Cardápios: berçário e creche - o que oferecer, 

sugestões de cardápios, Noções do processo licitatório - Fase preparatória, execução e participação do 

gestor na elaboração dos editais, Modelos de relatório de inspeção da gestão, das cozinhas e dos 

veículos e nova legislação da agricultura familiar. 

 

No dia 9 de agosto, os Prefeitos e a Prefeita se reuniram para Assembleia Geral Ordinário da 

AMERIOS para tratar sobre o Movimento Econômico dos Municípios com o Sr. Ari Pritsch – 

Coordenador do Sistema de Apuração do Valor Adicionado - SEF; Workshop sobre Identidade 
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Cultural e Cicloturismo; prestação de contas referente os meses de maio e junho e assuntos 

administrativos em geral. 

Tivemos ainda Assembleia Geral Extraordinária do CIS/AMERIOS, onde foram abordados assuntos 

em geral da administração. 

Em 13 de agosto, os responsáveis por compra de Medicamentos e Correlatos se reuniram para 

verificação dos descritivos da lista mãe para o Pregão Eletrônico 003/2019. 

 

Já no dia 14 de agosto, os Contadores, Controladores Internos e Secretários de Administração e 

Fazenda se reuniram para tratar assuntos administrativos de seu interesse. 

Na sequência, dia 23 de agosto, o Colegiado de Controle ao Aedes Aegypti da Microrregião de 

Chapecó se reuniu para debater algumas ações conjuntas entre os municípios para o combate e 

controle do mosquito Aedes aegypti no verão subsequente. 

 

No dia 28 de agosto, o Colegiado de Cultura se reuniu na sala se reuniões na parte da manhã, para 

tratar a Organização da IV Mostra Cultural, sobre a situação da Cultura nos municípios/Troca de 

Informações sobre as programações/eventos especiais (Shows, aniversários, Natal) e assuntos diversos. 

 

Também no dia 28 na parte da tarde, os secretários de Educação se reuniram para tratar sobre a Base 

Nacional Comum Curricular - BNCC, através da Diretora de Educação do município de Saudades, 

Profª Eliamar Corradi e assuntos diversos. 

 

Ainda no dia 28, as Assistentes Sociais se reuniram no auditório na parte da tarde para tratar 

das Conferências Municipais de Assistência Social, Repasse de informações acerca da reunião da CIB 

e COEGEMAS de Lages (realizada em 22/08), Plano de Trabalho para Cofinanciamento Estadual 

2019; “Meu INSS”, Processo de Escolha Unificada do Conselho Tutelar 2019, Sistema SIPIA 

Conselho Tutelar, Eleição Coordenação Colegiado e assuntos gerais. 

 

Já no dia 30 de agosto, os secretários de saúde se reuniram sobre a realização dos procedimentos 

cirúrgicos na região da AMERIOS, CIS/AMERIOS - Credenciamentos, Capacitações, deliberações da 

CIB e assuntos gerais. 

 

Ainda no dia 30, as enfermeiras se reuniram para discutir o encontro de enfermagem e capacitação de 

limpeza, necessidade de novas capacitações, andamento do cito patológico, ações antitabagismo e 

assuntos gerais. 
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SETEMBRO 

 

Iniciamos o mês no dia 10 de setembro aconteceu reunião com o Colegiado de Planejamento Urbano 

da Microrregião da AMERIOS, onde trataram sobre o repasse de informações a respeito do Modelo de 

Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-Tr), Convite Seminário “Inovação, 

sustentabilidade e eficiência na gestão municipal”, dias 24 a 26 de setembro de 2019, em 

Florianópolis/SC, procedimento dos Projetos de Engenharia 2019 e assuntos gerais. 

 

 

No dia 13 de setembro, o Colegiado de Educação se reuniu para capacitação do Conviva Educação, 

um ambiente virtual que conta com um importante recurso de organização das informações e dados de 

seu município, por meio de processos e ferramentas de gestão organizadas. 

 

 

Dando sequência, no dia 17 de setembro, os Prefeitos e a Prefeita se reuniram para Assembleia do 

CIS/AMERIOS onde abordaram sobre assuntos administrativos, contratos, aditivos e assuntos em 

geral. 

 

Já no dia 19 de setembro, aconteceu reunião com o Colegiado de Agricultura, onde foi discutido a  

questão da Estiagem: reflexos e situação dos produtores rurais, Nota Fiscal Eletrônica dos produtores 

rurais, Brucelose e Tuberculosa, recolha dos animais e assuntos diversos. 

Nos dias 24, 25 e 26 de setembro, os Prefeitos participaram do Congresso de Prefeitos organizado 

pela FECAM com o tema “inovação, sustentabilidade e eficiência na gestão municipal”. 

 

E no dia 27 de setembro, os secretários de saúde se reuniram para tratar de assuntos do seu interesse, 

no qual tiveram a participação da UDESC, também trataram sobre o CIS/AMERIOS e CIGAMERIOS, 

capacitações, deliberações da CIB, e a participação no Congresso das Secretarias Municipais de Saúde 

em Lages. 

 

Ainda neste mesmo dia o Colegiado de Enfermeiros se reuniu para tratar sobre assuntos do seu 

interesse. 

 

 

 

OUTUBRO 

Iniciamos no dia 1º de outubro, com a presença do programador do Rural Web, Sr. Ailson Piva e 

também o Técnico em Informática da FECAM, Sr. Michel S. Raupp, para sanar dúvidas sobre o 

RURALWEB, sistema esse que substituirá o SisRuralWeb, com a presença de todos os Técnicos 

Municipais responsáveis pelo Cadastro de Produtor Primário dos municípios da AMERIOS. 
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Na sequência, dia 4 de outubro, tivemos um Workshop sobre a Nova Lei de Licitações Lei 

N.1292/95. O qual contou com a presença de secretários, controladores e responsáveis por compras e 

licitações dos munícipios. O evento abordou sobre compras públicas sob olhar do PL 1292/95 Nova 

Lei de Licitações, Governança nas Contas Públicas, agente de licitações, quem poderá vender os 

órgãos licitantes, Modalidades de Licitação, Inversão de Licitação, Transparência: licitações 

eletrônicas ou áudio e vídeo, Sanções e Crimes, entre outros assuntos. 

 

Já no dia 11 de outubro, foi realizado na AMERIOS o Congresso Técnico sobre os Jogos de 

Integração AMERIOS - JIAs, no qual tiraram suas dúvidas e esclarecimentos. 

 

 

Em seguida, nos dias 17  e 18 de outubro, ocorreu uma importante Formação sobre o VA -Valor 

Adicionado, com o Sr. Ari José Pritsch para os Fiscais Municipais e servidores da Associação de 

Municípios, usuários do SAT, responsáveis pelo acompanhamento do valor adicionado dos municípios 

pertencentes à AMERIOS o qual teve por objetivo capacitar servidores municipais, qualificando-os 

para acompanhar a evolução do valor adicionado dos seus municípios. 

Dando sequência, nos dias 23 e 24 de outubro, foi realizada Capacitação de Emergência 

Cardiovascular direcionada aos profissionais da atenção básica dos municípios consorciados.  

 

 

Nos dias 25 e 26 de outubro, a entidade promoveu: Workshop Identidade Cultura e Cicloturismo, em 

desenvolvimento no Vale do Entre Rios. O Workshop envolveu os representantes dos 15 municípios 

de nossa região, sendo Gestores Públicos, Secretários, Representantes do sindicato de Produtores 

Rurais entre outros. 

 

No dia 26 de outubro, a AMERIOS juntamente com a Prefeitura Municipal de São Miguel da Boa 

Vista, realizou a XXI edição dos Jogos de Integração AMERIOS - JIAs, que teve as seguintes 

modalidades: Futsal masculino e feminino, Futebol suíço masculino, Voleibol misto em quadra, 

Canastra em dupla masculino e feminino, Truco dupla livre, Bocha masculino em dupla, Bocha 

feminino em dupla, 48 masculino, Dominó em dupla livre, Sinuca em dupla masculino, Xadrez 

individual livre, Bolão em dupla misto e Dança entre Prefeitos e cônjuges. 

 

Já no dia 29 de outubro, os farmacêuticos se reuniram para avaliação do resultado da licitação, Pregão 

Eletrônico Nº 003/2019 medicamentos e correlatos, que terá validade semestral.  

 

Dando sequência, dia 30 de outubro,  o Colegiado de Assistência Social se reuniu para tratar sobre a 

Conferência Estadual de Assistência Social (dias 11 e 12 de novembro de 2019, em Florianópolis/SC), 

Repasses Federais e Cofinanciamento Estadual 2019, Eleição Suplementar Conselho Tutelar 2019, 

Capacitação para Conselheiros Tutelares, Emendas Parlamentares; “Meu INSS” e assuntos gerais. 
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NOVEMBRO 

 

Iniciamos no dia 5 de novembro, com reunião do Colegiado de Educação, onde realizaram mais uma 

Capacitação sobre Base Nacional Comum Curricular - BNCC, onde estiveram presentes secretários e 

equipe pedagógica dos municípios.  

 

Ainda no mesmo dia, o Colegiado de Nutricionistas se reuniu para tratar sobre o curso de vigilância 

sanitária que ocorrerá nos dias 27 e 28 de novembro e assuntos diversos. 

 

Na sequência, nos dias 6 e 7 de novembro, ocorreu um Treinamento sobre a Nota Fiscal de Produtor 

Eletrônica - NFP-e. O treinamento se dirigiu para Secretários Municipais de Agricultura e também 

para o Técnico Municipal responsável pelo Cadastro de Produtor Primário - CPP, uma vez que serão a 

”porta de entrada” para orientar os Produtores Primários que aderirem ao novo aplicativo. 

 

Tivemos também no dia 7 de novembro, a Análise da Lista Mãe do Pregão Eletrônico 04.2019 

Material Odontológico e Correlatos, para dar andamento no Edital. 

 

Ainda no dia 7 de novembro, aconteceu a Assembleia Geral Ordinária, onde foram tratados assuntos 

administrativos, definição da data e local da Assembleia de encerramento do exercício, apresentação 

do orçamento para 2020, prestação de contas dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2019, 

entre diversos outros assuntos. 

 

Tivemos ainda Assembleia do CIS/AMERIOS E CIGAMERIOS com assuntos pertinentes a suas 

áreas. 

 

Nos dias 08 e 09 de novembro, tivemos o encerramento do Workshop do Projeto de Ciclo Turismo 

em 16 Municípios de abrangência do CIGAMERIOS, sendo que no intervalo de 25/10 até 07/11 foram 

efetuados os levantamentos das potencialidades na Rota elaborada. 

 

Já no dia 12 de novembro, o Colegiado de Saúde se reuniu para tratar de assuntos dos seus interesses, 

entre eles CIS/AMERIOS, orçamento para 2020, deliberações da Reunião da CIB, Avaliação do 

Congresso das Secretarias Municipais de Saúde em Lages e assuntos gerais. 
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No dia 13 de novembro, a AMERIOS promoveu um curso sobre Procedimentos e Vedações a ser 

observado no final de mandato, com o Sr. Geraldo José Gomes. O evento abordará os seguintes temas: 

Vedações Impostas pela Lei Complementar 101/2000 - LRF, Contabilidade, Lei Eleitoral - 9504/97 e 

Planejamento para o último ano do mandato. 

 

Dando sequência, dia 14 de novembro, o Colegiado de Esportes se reuniu para tratar sobre assuntos 

da área, como Licitação da Arbitragem, CIGAMERIOS, Demonstração do sistema Placar Municipal, 

XXI edição dos Jogos da AMERIOS - JIAs e Eleição de diretoria do colegiado de esportes para o 

exercício de 2020. 

 

Em 20 de novembro, a AMERIOS promoveu palestra sobre Condutas Vedadas em Período 

Eleitoral com a Drª Ana Laura Peronio Omizzolo para os Prefeitos, Prefeita, Secretários 

Administração, Contadores e Controladores Internos dos municípios e demais secretários, tendo como 

foco o Pleito Eleitoral de 2020. 

 

Dia 21 de novembro, o Colegiado de Agricultura se reuniu na Associação Comercial e Industrial de 

Saudades - ACISC, onde trataram sobre a apresentação dos Programas da Secretaria de Agricultura de 

Saudades, e em especial a Estação de Captação de Água, a Participação da AMOSC - Consórcio de 

Poços Artesianos, Visita a Estação de Tratamento do SAMAE, e assuntos gerais. 

 

No dia 29 de novembro, o Colegiado de Educação se reuniu em Modelo/SC, onde discutiram sobre a 

Base Comum Curricular – BNCC, eleição da Nova Diretoria do Colegiado para 2020 e assuntos 

diversos. 

Ainda no dia 29 de novembro, foi realizada reunião de encerramento dos Secretários de Saúde, onde 

os assuntos abordados foram CIS/AMERIOS - Credenciamentos, Contratos e Atendimento dos 

Profissionais, CIGAMERIOS e Deliberações da Reunião da CIB e assuntos gerais. 

 

DEZEMBRO 

 

No início do mês, dia 3 de dezembro, aconteceu Treinamento sobre a Nota Fiscal de Produtor 

Eletrônica - NFP-e. O treinamento se dirigiu para Secretários Municipais de Agricultura e também 

para o Técnico Municipal responsável pelo Cadastro de Produtor Primário - CPP, uma vez que será a 

”porta de entrada” para orientar os Produtores Primários que aderirem ao novo aplicativo. 

E no dia 4 de dezembro, aconteceu no município de Saudades a Assembleia de encerramento do 

exercício de 2019, da AMERIOS, do CIS/AMERIOS e do CIGAMERIOS. Nesta Assembleia foi 

apresentado a Prestação de Conta referente o mês de novembro, Eleição da Nova Diretoria para 2020 e 

assuntos diversos. 
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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 2020 tenhamos um novo ano cheio de esperança e realizações aos 

Municípios da AMERIOS e ao Oeste Catarinense. 

 

 

 

Maravilha/SC, 4 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

DANIEL KOTHE 

Prefeito de Saudades 

Presidente da AMERIOS/ 

CIS/AMERIOS/ 

CIGAMERIOS 

FABIANE GALERA 

Assessora Administrativa e Financeira 

 


