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RELATÓRIO DE EVENTOS/CURSOS E PALESTRAS 2020 

 

Ao longo de 2020, sob a presidência do Prefeito de Santa Terezinha do Progresso e o Prefeito de Modelo, 

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 mês de janeiro somente com as atividades internas. 

 

FEVEREIRO 

 

Nos dias 3 e 4 de fevereiro iniciaram as atividades com a E-capacitação, que aconteceu no Centro de 

Cultura e Eventos Plínio Arlindo de Nês, em Chapecó. 

 

 

Na sequência, dia 11 de fevereiro, os Secretários de Saúde se reuniram para o primeiro encontro do ano, 

onde trataram sobre o CIS/AMERIOS Credenciamento, Contratos e Atendimentos dos Profissionais, 

Regulação Médica, CIGAMERIOS, o qual contou com a participação do Presidente do COSEMS, Sr. 

Alexandre Fagundes. 

 

 

No dia 12 de fevereiro tivemos a primeira reunião do ano com o Colegiado de Cultura e Turismo, onde 

foi abordada a avaliação do exercício de 2019, programação das atividades para 2020, definição do local 

e data da 5ª e 6ª edição da Mostra Cultural, mobilização para a participação no Fórum Estadual da 

Cultura, situação da Cultura nos municípios: eventos, ações, progressos, conquistas e mudanças, eleição 

da nova diretoria onde Rosi Inácia Heineck, Diretora de Cultura de Maravilha, reassumiu a coordenação 

do Colegiado, a Sra. Magali Glienke (vice coordenadora), de São Miguel da Boa Vista, Sra. Vanessa 

Sgarbi (Secretária), de Palmitos e Sra. Diva Cristiane Sandmann (vice-secretária), de Bom Jesus do 

Oeste. 

 

 

Ainda no dia 12, tivemos reunião com a comissão técnica, para análise das amostras do Pregão de 

Odontológico. 
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No dia 18 de fevereiro, se reuniram no auditório a senhora prefeita e os senhores prefeitos para a 

primeira Assembleia Geral Ordinária do ano, para tratar de assuntos administrativos, prestação de contas 

referente ao mês de dezembro de 2019 e balanço do exercício de 2019 e assuntos diversos. 

 

No mesmo dia ainda ocorreu também Assembleia do CIS/AMERIOS e do CIGAMERIOS. 

 

 

Dando sequência no dia 28 de fevereiro, a Comissão Técnica do Pregão de Pneus e compras dos 

municípios se reuniu para analisar o resultado do Preção 01.2020. 

 

 

MARÇO 

 

No dia 10 de março, os senhores prefeitos e a senhora Prefeita participaram em Chapecó de uma palestra 

com o TCE onde obtiveram orientações sobre Final de Mandato, gestão do último ano de mandato, 

condutas vedadas em ano eleitoral, atos pessoais e estratégia de prevenção a corrupção, foram alguns 

dos temas abordados. 

 

 

No mesmo dia ainda, dia 10, se reuniram os Enfermeiros e membros do Colegiado de Saúde, para 

definição da lista mãe de Material Ambulatorial e Correlatos para 2020/2021. 

 

 

Em seguida, no dia 12 de março, o Colegiado de Educação se reuniu para tratar assuntos como o ano 

letivo, planejamento dos trabalhos e exercícios de 2020, eleição e posse da nova diretoria e assuntos 

diversos. 

 

 

Já no dia 13 de março, se reuniram na AMERIOS o Colegiado de Agricultura, onde foi abordado os 

trabalhos e ações desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura, Estiagem nos munícipios e assuntos 

diversos. 

 

 

Na segunda-feira, 16 de março, os Enfermeiros se reuniram na AMERIOS onde trataram sobre a eleição 

da nova diretoria, protocolos de enfermagem do COREN, Campanha da Gripe, coleta de exames da 

Hanseníase, semana da enfermagem, licitação de materiais e amuletos e assuntos gerais. 

 

 

E na quinta-feira, dia 19 de março, a AMERIOS começou os trabalhos em Home Office devido a 

Pandemia do Corona Vírus (COVID-19). 
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ABRIL 

 

No mês de abril tivemos atividades internas, via on-line. 

 

 

 

MAIO 

 

Já no início do mês, dia 8 de maio, o Colegiado da Cultura da AMERIOS se reúne através de aula virtual 

para debater assuntos relacionados a cultura. Os gestores participantes relataram sobre as ações e oficinas 

que estão sendo desenvolvidas em seus municípios e suas dificuldades. 

 

 

No dia 22 de maio, os Senhores Prefeitos e a senhora Prefeita participaram da segunda Assembleia Geral 

Ordinária do ano de 2020 para tratar de assuntos administrativos, prestação de contas referente ao mês 

de janeiro, fevereiro e março de 2020. 

 

No mesmo dia 22, ocorreu também Assembleia do CIS/AMERIOS e do CIGAMERIOS. 

 

 

 

JUNHO 

   

 

No dia 23 de junho, ocorreu a reunião virtual do Colegiado de Educação da AMERIOS onde 

deliberaram de assuntos do calendário de retorno e de assuntos gerais. 

 

 

Já no dia 29 de junho, ocorreu a reunião virtual do Colegiado de Nutricionistas da AMERIOS onde 

deliberaram dos assuntos de modificação no Programa Nacional de Alimentação Escolar devido a 

Pandemia. 

 

 

 

 

JULHO 

 

 

No dia 1º de julho, foi realizado o edital de Pregão eletrônico nº 03/2020, Processo Administrativo nº 

06/2020 foram convocados, os membros do Colegiado da Saúde, Profissionais de enfermagem dos 

municípios participantes da Licitação.    

 

 

No dia 3 de julho, foi realizada de forma virtual a reunião do Colegiado de Cultura e Turismo da 

AMERIOS onde foi tratado o assunto de Aprovação da Lei Aldair Blanc. 
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No dia 8 de julho, foi realizada a segunda chamada das amostras do Pregão eletrônico n° 03/2020, 

resultado da disputa dos itens que não estão Em Adjudicação, estavam presentes os membros do 

Colegiado de saúde, e os profissionais de enfermagem, dos municípios participantes.   

 

Já no dia 24 de julho, ocorreu de forma virtual a reunião com o Colegiado de Secretários Municipais de 

Saúde da AMERIOS, onde trataram assuntos de seus interesses, assuntos gerais; onde ocorreu a eleição 

da nova diretoria do Colegiado de Saúde. 

 

No dia 29 de julho, a Associação dos Municípios Entre Rios - AMERIOS realizou de forma virtual a 

palestra com o Sr. Moisés Hoeggen - Diretor de Contas de Governo TCE/SC, o assunto abordado foi 

sobre Condutas Vedadas em Final de Mandato, onde o público alvo foi os Senhores Prefeitos e senhora 

Prefeita, Secretários Contadores, Controladores Internos, Diretores, Assessores e Procuradores Jurídicos 

dos 17 municípios associados. 

 

 

AGOSTO 

 

No dia 12 de agosto, ocorreu de forma virtual a reunião com Senhores Prefeitos e a senhora Prefeita, 

convocado pelo Presidente da Associação dos Municípios do Entre Rios-AMERIOS Sr. Ricardo Luís 

Maldaner, onde debateram sobre as prestações de contas referente ao mês de maio, junho e julho de 

2020, questões administrativas e assuntos diversos. 

 

 

No mesmo dia 12, ocorreu também Assembleia do CIS/AMERIOS e do CIGAMERIOS. 

 

 

Já no dia 18 de agosto, ocorreu de forma virtual a reunião para os Secretários de Saúde da AMERIOS 

com a participação do Presidente do COSEMS - Sr. Alexandre Fagundes, onde foram alinhamentos de 

conduta frente ao COVID -19 com relação ao novo protocolo; novos produtos para inclusão no 

CIGAMERIOS, também, Credenciamentos, atendimentos dos profissionais e assuntos gerais no 

CIS/AMERIOS. 

 

  

No dia 21 de agosto, também de forma virtual ocorreu a reunião para os Secretários de Cultura e Turismo 

da AMERIOS, onde foi tratado sobre o Decreto de Regulamentação da Lei de Emergência Cultural Adir 

Blanc. 
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SETEMBRO 

 

No dia 1º de setembro, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina -TCE/SC, realizou a 20ª 

Edição do Ciclo de Estudos de Controle Público da Administração Municipal, o evento foi realizado de 

forma virtual com apresentação de lives entre os dias 1º e 3 de setembro transmitidas pelo canal do 

TCE/SC no You Tube. 

 

 

No dia 11 de setembro, ocorreu de forma virtual a reunião com os Senhores Prefeitos e senhora Prefeita, 

juntamente com os Secretários da Educação e Saúde, onde abordaram sobre o retorno as aulas 

presenciais, onde foi decidido, manter suspensas as aulas presencias na rede municipal de ensino dos 

municípios da AMERIOS. 

 

 

Já no dia 16 de setembro, tivemos de forma virtual a reunião com o Colegiado de Secretários de Saúde 

da AMERIOS com a Participação do Presidente do COSEMS Sr. Alexandre Fagundes onde foi tratado 

assuntos gerais do CIS/AMERIOS. 

 

 

No dia 18 de setembro, de forma virtual com os senhores Prefeitos e senhora Prefeita participaram da 

Assembleia Geral Ordinária do CIS/AMERIOS, convocados pelo Presidente do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da AMERIOS- CIS/AMERIOS Sr. Derli Furtado, onde os assuntos tratados 

foram sobre a Ata da Assembleia Anterior; assuntos administrativos e prestação de contas referente ao 

mês de agosto de 2020. 

 

 

 

OUTUBRO 

 

No dia 6 de outubro, ocorreu no auditório da AMERIOS reunião com o Colegiado de Secretários 

Municipais de Saúde da AMERIOS, o qual contou com a participação do Presidente do COSEMS- Sr. 

Alexandre Fagundes, onde trataram sobre a situação dos Municípios com relação ao COVID-19; 

Credenciamentos, Contratos, atendimentos dos Profissionais; CIGAMERIOS; e Assuntos gerias. 

 

 

No dia 13 de outubro, ocorreu a reunião com o Colegiado de Educação da AMERIOS, onde o assunto 

de elaboração do Plano de Contingência da Educação para a retomada as aulas presencias, e assuntos 

gerais foram discutidos. 

 

 

No dia 14 de outubro, ocorreu a Assembleia Geral Ordinária da AMERIOS, onde deliberaram questões 

administrativas, prestação de contas referente ao mês de agosto e setembro de 2020 e assuntos diversos. 
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No mesmo dia 14, ocorreu também a Assembleia Ordinária do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

AMERIOS - CIS/AMERIOS. 

 

 

Dando sequência no mesmo dia 14, ocorreu a Assembleia Geral do CIGAMERIOS. 

 

 

No dia 16 de outubro, o Colegiado de Nutricionistas das Secretarias Municipais da Educação da 

AMERIOS, se reuniram no auditório da AMERIOS para deliberar sobre o Plano de Contingência da 

Alimentação Escolar para retorno as aulas; e Assuntos diversos. 

 

 

 

NOVEMBRO 

 

No dia 30 de novembro de 2020, às 14 horas, ocorreu, o 1° ENCONTRO DE GESTORES 

MUNICIPAIS - GESTÃO 2021-2025, no auditório da AMERIOS, em Maravilha SC. A AMERIOS 

com esse evento buscou propiciar um especial momento para os prefeitos e vice-prefeitos eleitos e 

reeleitos conhecerem-se e alinharem seu engajamento em prol das bandeiras municipalistas do extremo 

oeste catarinense, junto às esferas estadual e federal. Dentre as finalidades deste evento, além das citadas 

anteriormente, buscou-se promover a integração e levar ao conhecimento dos novos gestores os trabalhos 

desenvolvidos pela AMERIOS, pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da AMERIOS - 

CIS/AMERIOS e pelo Consórcio Integrado de Gestão Pública do Entre Rios - CIGAMERIOS, além de 

dados atuais referentes à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O Presidente da AMERIOS, Prefeito 

Ricardo Luis Maldaner - Prefeito de Modelo iniciou sua fala relatando a importância de inserir os novos 

gestores à realidade do ambiente de gestão que se defrontarão nos próximos anos. Falou que os desafios 

são muitos, mas, existe espaço para boas ideias, novas iniciativas e práticas inovadoras de gestão. O Sr. 

Moisés Hoeggen - Diretor de Contas de Governo do TCE/SC, abordou sobre: “Administração Pública 

Municipal - desafios, limites e possibilidades, um novo caminho a ser traçado pelos novos gestores”, 

sendo a Lei nº 16.449, de 8 de Agosto de 2014, o qual dispõe sobre a instituição de equipe de transição, 

por candidato eleito, para o cargo de Governador do Estado ou Prefeito Municipal, a Resolução n. TC-

132/2017, que Dispõe sobre procedimentos a serem observados nos períodos de encerramento e 

transição de mandatos estadual e municipais. Mencionou Lei Complementar 173/2020, elencando as 

Restrições de concessão de aumentos de despesa com pessoal e criação de despesas obrigatórias de 

caráter continuado, a Medida Provisória 938/2020. Salientou a importância das finanças municipais, 

orçamento da união, gastos com educação, saúde e tecnologia. 

Logo após o evento contou com as apresentações institucionais da AMERIOS, CIS/AMERIOS e 

CIGAMERIOS, as quais foram realizadas pela Diretoria e corpo técnico 

 

 

 

 



                                     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 

 

DEZEMBRO  

 

 

No dia 2 de dezembro, o Colegiado de Nutricionistas da AMERIOS, se reuniu para abordar sobre as 

alterações necessárias no Manual de Boas Práticas da Alimentação Escolar devido a pandemia do Covid 

19. 

 

No dia 11 de dezembro de 2020, aconteceu a última Assembleia Geral Ordinária da AMERIOS 

referente ao exercício de 2020, em Modelo, presidida pelo Sr. Ricardo Luis Maldaner,  

 

 

No mesmo dia, 11 de dezembro de 2020, ocorreu também a última Assembleia Geral Ordinária do 

CIS/AMERIOS, referente ao exercício de 2020, presidida pelo Sr. Derli Furtado.    

 

 

No mesmo dia, 11 de dezembro de 2020 ocorreu a reunião com o Colegiado de Secretários Municipais 

de Saúde da AMERIOS, em Caibi/SC. 

 

 

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 2021 tenhamos um novo ano cheio de esperança e realizações aos 

Municípios da AMERIOS e ao Oeste catarinense. 

 

 

Maravilha/SC, 11 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

FABIANE GALERA  

Assessora Administrativa e Financeira 

RICARDO LUIS MALDANER 

Prefeito de Modelo 

Presidente da AMERIOS  

 

DERLI FURTADO 

Prefeito de Santa Terezinha do Progresso 

Presidente do CIS/AMERIOS e do 

CIGAMERIOS 

  


