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de 2017

Com o aumento do número de
colegiados para 16 e o retorno de
Balneário Camboriú ao quadro de
municípios associados à AMFRI, as
atividades da entidade se intensificaram
no primeiro semestre de 2017
10 PROJETOS

Engenharia concretiza
mais de 100 ações

16 DEFESA CIVIL

Região realiza
seminário de prevenção

TURISMO

Itajaí sediará Volvo
Ocean Race 2018
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AMFRI
A Associação dos Municípios da
Região da Foz do Rio Itajaí –
AMFRI é um órgão que atua em
PARCERIA com as prefeituras dos
dez municípios associados. Com
sede em Itajaí, a AMFRI realiza um
trabalho de assessoria em
diversas áreas, promovendo a
capacitação das equipes técnicas
das prefeituras e desenvolvendo
projetos que beneficiem a sua
comunidade, tudo isso com foco
no desenvolvimento regional
sustentável.
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Amigos leitores:

E

m tempos de crise, cada um de nós, brasileiros, especialmente aqueles
que têm funções públicas, tem sua responsabilidade para com a nação
redobrada. É nosso dever aproveitar melhor cada centavo arrecadado,
buscando maior eficiência e assim servir ainda melhor a nossa população. A
Amfri tem um papel fundamental nesse contexto, porque representa a união de
esforços em torno de causas comuns, e, naturalmente, quando damos as mãos e
trabalhamos em parceria os resultados sempre se multiplicam.
Nessa nova gestão o grande presente para a região foi o retorno do município de Balneário Camboriú ao colegiado. Primeiro porque é impossível discutir
políticas integradas sem a participação de uma das mais preciosas joias catarinenses. Balneário é uma cidade que irradia beleza e alegria, e agora, com o time
completo, sabemos que poderemos ir muito mais longe.
Também comemoramos a reeleição dos gestores de Bombinhas e Piçarras,
e a vinda de cada um dos novos Prefeitos e Prefeita, que chegam à liderança de
seus municípios com muita vontade de fazer mais e melhor para seus povos.
Esse sentimento nos contagia, e nos faz crer num futuro melhor para todas as
pessoas que vivem na Foz do Rio Itajaí.
Nesse ambiente, a Amfri tem se destacado nas políticas coletivas de Saúde,
passando a discutir com mais seriedade a questão do financiamento de nossos
hospitais, e nas ações de turismo e desenvolvimento econômico, por meio de
nossos consórcios. A formação e reativação dos colegiados de Esporte, Planejamento e Fazenda também criam novas formas de fortalecimento das políticas
integradas. E os avanços nos colegiados de Educação, Assistência Social e Cultura, entre outros, já tem sido sentidos com força nas cidades. Já os Procuradores
Jurídicos alcançam protagonismo na estruturação do marco regulatório e na
nova lei de cobrança do ISS de operadoras de crédito.
O setor de engenharia não para. Nesse primeiro semestre, nossos dedicados colaboradores prepararam mais de cem projetos, entregues aos onze municípios, sem custo nenhum, proporcionando a rápida execução de novas obras
em toda a região. Nas mais diversas áreas de conhecimento nossa associação
têm patrocinado cursos de formação, e o InovaAmfri é uma ferramenta que já
nos rende frutos. A AMFRI é reconhecida como uma das mais fortes associações
de municípios do Brasil, não é por menos.
Recebemos a herança de um povo trabalhador, um povo honesto, e é por eles que seguimos trabalhando com todo o amor.
Em nome de todos os nossos Prefeitos,
Vice-Prefeitos e colaboradores, compartilho
com você, amigo leitor, nossos votos de fé e
de esperança em um país melhor. Porque,
para mudar o Brasil, precisamos começar pela
nossa casa!
Um forte abraço a todos, e tenham uma
boa leitura!

ANA PAULA DA SILVA
Presidente da AMFRI
Textos e Edição:
Bruna Passos de Oliveira
Projeto Gráfico e Diagramação:
Oficina Birô de Criação
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Readmissão do município à Associação foi aprovada durante
a primeira assembleia geral ordinária da entidade em 2017

Balneário Camboriú retorna à AMFRI

E

m fevereiro Balneário Camboriú
voltou a integrar a Associação
dos Municípios da Foz do Rio Itajaí. O retorno da cidade foi aprovado
por unanimidade pelos prefeitos
durante a primeira Assembleia Geral
Ordinária de 2017. No encontro ainda
foi apresentado o balanço de 2016 e
feita à escolha da nova diretoria. A prefeita de Bombinhas, Ana Paula da Silva, foi eleita presidente; o prefeito de
Camboriú, Élcio Kuhnen, foi eleito
vice-presidente e o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, segundo vice-presidente.
A nova presidente da AMFRI, Ana
Paula da Silva, saudou o retorno de Balneário Camboriú dizendo que sempre » Durante assembleia, prefeita Ana Paula foi eleita
foi tema dos encontros da Associação presidente da AMFRI; prefeitos Élcio Kuhnem e
o retorno da cidade. “É impossível pen- Fabrício Oliveira assumiram vagas de vice

sar no crescimento da região sem a parceria de Balneário, que está no centro,
e a AMFRI precisa da cidade para buscar soluções regionais”.
O Prefeito Fabrício Oliveira agradeceu a receptividade dos colegas e
comentou sobre o retorno do município. “Durante quase cinco anos a
região teve um buraco sem Balneário
participar da associação, tivemos dificuldades em inúmeras ações, como a
área da saúde, mobilidade urbana,
entre tantas outras, agora iremos correr atrás para recuperar este tempo e
participar ativamente dos pleitos regionais ". Em maio o plenário da Câmara
de Vereadores de Balneário Camboriú
aprovou o projeto de Lei 0089/2017,
que autoriza Balneário Camboriú a se
filiar novamente à associação.

INVESTIMENTOS

RENOVAÇÃO

Governador Colombo
apresenta FUNDAM 2

Colegiados são reativados
ao longo do semestre

No encontro realizado em 28 de junho, a 2ª etapa do
Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam) foi apresentada
pelo governador Raimundo Colombo. Representantes do
poder executivo e legislativo dos 11 municípios lotaram a
AMFRI para prestigiar o evento. Foi uma oportunidade
para mostrar o que deu certo do que foi realizado na primeira edição e definir a melhor dinâmica para colocar em
prática o Fundam 2.
A Presidente da AMFRI, Ana Paula da Silva, assim como
outros nove prefeitos presentes aproveitaram a oportunidade para agradecer pelo bom relacionamento com o
governo do Estado que já deram muitos frutos nesse
semestre e solicitar que a região continue tendo cada vez
mais atenção em suas necessidades. Entre os pleitos,
foram citados o Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú, o acesso a Bombinhas e Porto Belo e rodovias em Itajaí. O governo estadual vai disponibilizar para a região da
AMFRI por meio do FUNDAM o valor de R$ 33,2 mi-lhões,
obtidos por meio de financiamento junto ao BNDES.

O Colegiado de Gestores Municipais de
Esportes da AMFRI foi
instituído oficialmente
em 7 junho. A primeira
reunião do grupo tratou da consolidação do » Colegiado de Gestores de Esporte
Colegiado e debateu foi oficialmente instituído em junho
sobre suas ações. Carla
Rosana Krug e Aline Maria Flos da Secretaria de Estado
de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) apresentaram o Sistema Estadual de Esporte. “Parabenizamos a iniciativa
dos gestores e AMFRI em montar um colegiado específico para o Esporte”, enfatizou Aline.
Já as atividades do Colegiado de Secretários Municipais de Planejamento Urbano foram retomadas oficialmente em 25 de maio. No encontro a nova diretoria foi
eleita, sendo escolhido como presidente o secretário de
Balneário Camboriú Edson Kratz e como vicepresidente o Prof. Paulo Rech, secretário de Porto Belo.
E em 23/05 foi a vez dos membros do Colegiado de
Secretários Municipais de Fazenda da região formalizarem a volta das atividades. No encontro, a nova diretoria também foi eleita, formada pela Secretaria Municipal da Administração de Balneário Piçarras, Ana Lucia
Wilvert, como presidente e o Secretário de Penha, Leandro de Lima Borba, como vice-presidente.

» Prefeitos aproveitaram para reiterar demandas da região

inovamfri
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Capacitação foi realizada pelo Centro de Liderança Pública e
preparou servidores para buscar soluções aos desafios de gestão

Focado em gestão e inovação,
curso forma 50 líderes públicos
APOIO

Projeto estimula
desenvolvimento

» Cerimônia também serviu para a entrega dos certificados de conclusão aos participantes

U

ma das mais importantes ações
do Projeto InovAMFRI foi concluída no dia 26 de maio, o Curso
de Formação de Líderes Públicos. A cerimônia de encerramento contou com
uma palestra do diretor presidente do
Centro de Liderança Pública (CLP), Luiz
Felipe d' Avila. O presidente do Conselho
Consultivo do projeto, Paulo Bornhausen também falou sobre as ações do
InovAMFRI .
O curso que trouxe conhecimentos

e ferramentas práticas que ajudam os
líderes públicos a enfrentarem desafios e
implementarem soluções foi aplicado
pelo Centro de Lideranças Públicas –
CLP. Ao todo participaram 40 servidores
do quadro efetivo dos municípios associados à AMFRI e 10 alunos oriundos das
universidades com campus instalados na
região. O curso foi composto por quatro
módulos que abordaram nove temas
diferentes e totalizam 280 horas de formação.

Um dos destaques no último
ano, conduzido pela Associação
dos Municípios da Região da Foz
do Rio Itajaí, foi o InovAmfri. O
projeto é orientado ao planejamento do desenvolvimento econômico e social da região. Está
dividido em três eixos de ações
que englobam desafios dos municípios para os próximos anos.
A iniciativa inédita no País que
está integrando os dados dos
municípios da Foz do Rio Itajaí é
desenvolvida com o apoio do
Governo do Estado de Santa
Catarina através da Agência de
Desenvolvimento Regional de
Itajaí e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável.

APOIO

TRANSPORTE COLETIVO

Aplicativo informa como
encontrar medicamentos

Sistema irá atender as
necessidades regionais

De acordo com o
gerente de projetos, João
Luiz Demantova, entre as
ações do projeto concluídas no mês de junho está o
aplicativo no qual os moradores dos municípios que
compõem a AMFRI, terão
acesso a informações sobre medicamentos, locais e quantidades disponíveis.
Ele observa que, apesar do sistema permitir a visualização
de todos os estoques, em um primeiro momento os medicamentos só serão disponibilizados para retirada na localidade de
origem do morador, pelo fato das compras serem feitas separadamente pelos municípios. “A ideia é que em breve a distribuição regional possa ser realizada. É o primeiro passo de uma série
de ações que vai permitir no futuro, por exemplo, a marcação de
consultas e acesso ao prontuário eletrônico dos pacientes”,
comenta.

A IDP Brasil Engenharia foi contratada para elaborar estudos
e projetos de mobilidade urbana regional. Dois produtos já
foram concluídos, sendo eles o Plano Integrado de Mobilidade
Urbana Regional e o Plano do Sistema de Transporte Coletivo
Intermunicipal. O terceiro e último produto é o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica para Implantação de Sistema de
Transporte Coletivo Intermunicipal que no final do primeiro
semestre estava em fase de conclusão.
João Luiz Demantova explica que o InovAmfri, que conta
com investimentos na ordem de R$8 milhões financiados pelo
Governo do Estado e R$800mil, em contrapartida pela AMFRI,
surgiu da necessidade de planejar a metrópole que a região será
em 20 anos e contempla ações em eixos para mobilidade urbana,
gestão pública de qualidade e desenvolvimento regional, este
último inclui a implantação de um parque de inovação com sede
em Itajaí. “O InovAmfri vem no sentido de propiciar um ambiente para que as políticas públicas caminhem na mesma direção”,
disse o gerente do programa.

6

prefeitos
INTERAÇÃO
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Assembleia de prefeitos com representantes do TCE e da Caixa serviu
para estimular o diálogo interinstitucional e compartilhar informações

TCE e Caixa Econômica Federal
apresentam programas e objetivos

N

a assembleia de Prefeitos do
mês de junho esteve entre os
temas em pauta, a participação
do Tribunal de Contas de Santa Catarina
(TCE/SC) com o objetivo de estabelecer
maior aproximação entre a instituição e
os municípios. Já a Caixa Econômica
Federal apresentou a situação do Programa Bolsa Família e Benefícios Sociais.
Os representantes do TCE falaram
sobre atuar em parceria e ainda contaram sobre atualizações que estão estudando para melhorar o cadastro no programa e-Sfinge tornando um sistema
mais integrado e atualizado. “Queremos
mostrar que estamos à disposição e que
na medida do possível vamos ajudá-los”,
enfatizou Carlos Tramontin, diretor de
Controle Externo do Tribunal de Contas.

A situação do Programa
Bolsa Família e do Cadastro
Único foi apresentada por
Aleksei Rafael Ivanov da
gerência de programas sociais
da Caixa. Ele explicou a atuação do setor e mostrou os
números dos programas atualizados. No total 8.391 pessoas
são beneficiadas na região
com o Bolsa Família, tendo no
Cadastro Único 28.798 famílias que somam 87.704 pessoas.
A presidente da AMFRI pediu a
atenção dos prefeitos para atualizarem seus dados, pois há
muitas pessoas que se encaixam nos programas e não
estão cadastradas.

» Carlos Tramontin e o diretor do DMU Moisés Hoegemn
falaram com os prefeitos durante encontro na AMFRI

EDUCAÇÃO

BENEFÍCIOS

Aprovado Plano de
Desenvolvimento Regional

Programa de regularização
fundiária é apresentado

» Plano será desenvolvido pelo COGEMFRI em parceria com o MEC

Reunidos na manhã do dia 25 de abril o Colegiado de Secretários de Educação aprovou a Proposta de Plano de Desenvolvimento Regional da Educação. O plano será desenvolvido entre o
Colegiado de Gestão em Educação da Região da Foz do Rio Itajaí
(CoGemfri) e o Ministério da Educação a partir deste ano.
Já na manhã do dia 28, prefeitos e vices aprovaram em sua
assembleia mensal a proposta do Plano por unanimidade. Gilmara da Silva, consultora em educação da AMFRI, informou que o
resultado da visita de uma representante do MEC foi tão positivo
que o Ministério convidou o CoGemfri para ser o pioneiro no
desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Regional de
Educação. Esse plano pretende ser o direcionador da Política
Nacional de Desenvolvimento Regional de Educação que o Ministério desenvolverá junto a todos os sistemas de ensino do país.

Na manhã do dia 17/03, foi apresentado a Prefeitos e viceprefeitos o Programa Lar Legal que trata da regularização fundiária no Estado, durante palestra realizada pelo Desembargador
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Dr. Lédio Rosa de Andrade.
O Deputado Federal Mauro Mariani também esteve presente.
O Programa Lar Legal consiste em ações contínuas e planejadas com a finalidade de assegurar às famílias em estado de vulnerabilidade social a obtenção dos títulos de propriedade dos terrenos ocupados. O processo de regularização é fruto do trabalho
conjunto entre Governo do Estado, Prefeituras, ALESC, Ministério Público e Tribunal de Justiça. “Como fizemos e reformulamos
este projeto, pedimos que os gestores municipais façam a adesão
e estou à disposição para qualquer esclarecimento ou apoio que
precisarem”, reforçou o desembargador.

» TJSC divulga Programa Lar Legal entre novos prefeitos

colegiados
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Quatorze colegiados definiram no primeiro semestre os gestores
que irão liderar os grupos durante a gestão de 2017-2018

Conheça as novas diretorias
AGRICULTURA E PESCA (COSMAP)
Presidente: Frank Max Marques (Porto Belo)
Vice-presidente: Alexandre Silveira (Camboriú)
Coordenadora: Neuza Bottega (AMFRI)

COMUNICAÇÃO SOCIAL (COGECOM)
Presidente: Renata Furlanetto (Baln. Camboriú)
Vice-presidente: Naiza Comel (Camboriú)
Coordenadora: Bruna Passos (AMFRI)

DEFESA CIVIL (CODEC)
Presidente: Evandro Argenton (Navegantes)
Vice-presidente: Carmo Dias (Itajaí)
Coordenadora: Jeanete Fagundes (AMFRI)

GESTORES DE CONVÊNIOS (CGMC)
Presidente: Jaylon Jander Cordeiro da Silva (Penha)
Vice-presidente: Silvia da Cruz Pereira (Bombinhas)
Coordenador: Roberto de Souza (AMFRI)

ASSISTÊNCIA SOCIAL (COSEMAS)
Presidente:Rosi Voltolini (Ilhota)
Vice-presidente: Neusa Maria Vieira Geraldi (Itajaí)
Coordenadora: Neuza Bottega (AMFRI)

CONTROLE INTERNO (CCSCI)
Presidente:Fernando Sedrez Silva (Navegantes)
Vice-presidente: Kaíta Helen Testoni (Camboriú)
Coordenador: Jean Carlos Coelho (AMFRI)

EDUCAÇÃO (CSME)
Presidente: Regina Célia Correia (Navegantes)
Vice-presidente: Fátima B. Gervásio (Camboriú)
Coordenadoras: Jeanete Fagundes
e Gilmara da Silva (AMFRI)

HABITAÇÃO (COSEMHAB)
Presidente: Valter Santos (Bombinhas)
Vice-presidente: Maicon R. Neves (Itajaí)
Coordenadora: Neuza Bottega (AMFRI)

CULTURA (CDMC)
Presidente: Nívea Maria da Silva Bucker (Bombinhas)
Vice-presidente: Cristiane de Jesus (Porto Belo)
Coordenadora: Jeanete Fagundes (AMFRI)

FAZENDA (CSMF)
Presidente: Ana Lucia Wilvert (Balneário Piçarras)
Vice-presidente: Leandro de Lima Borba (Penha)
Coordenadores: Jean Carlos Coelho
e Romário Pereira (AMFRI)

MEIO AMBIENTE (CSMA)
Presidente: Claudia Angioletti (Navegantes)
Vice-presidente: Liara R. P. Schetinger (Camboriú)
Coordenadora: Jeanete Fagundes (AMFRI)

PLANEJAMENTO URBANO (CSMPU) PROCURADORES JURÍDICOS (CPJMA) TURISMO (CSMT)
Presidente: Edson Kratz (Balneário Camboriú)
Vice-presidente: Paulo Rech (Porto Belo)

Presidente: José Grava Neto (Balneário Piçarras) Presidente: Susan Corrêa (Balneário Piçarras)
Vice-presidente: Rosane Posanske (Porto Belo)
Vice-presidente: Zenelise Drodowsk (Porto Belo)
Coordenador: Djonatan Batista de Lima (AMFRI) Coordenadora: Jeanete Fagundes (AMFRI)
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Encontros entre dirigentes municipais de cultura têm ajudado a
integrar responsáveis pelo setor e a incentivar participação no colegiado

Dirigentes realizam
reuniões itinerantes

» Em Luiz Alves, colegiado foi recebido pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura

D

urante o primeiro semestre de
2017, os integrantes do Colegiado
de Dirigentes Municipais de Cultura fizeram visitas aos novos gestores
municipais no mês de janeiro e realizaram
suas reuniões itinerantes em alguns dos
municípios que compõem a AMFRI. As visitas tiveram o intuito de apresentar o trabalho do colegiado e estreitar os laços de parceria.
Em 22 de fevereiro, o Colegiado se reuniu no município de Itajaí. Apautadaprimei-

ra reunião contou com assuntos importantes.
Além de dar as boas-vindas aos novos membros do colegiado, foi discutida a necessidade
de participação no Congresso dos Municípios,
assim como a de promover encontros para o
planejamentodeações,entreoutrostemas.
A Secretaria Municipal de Educação e
Cultura de Luiz Alves recebeu o grupo no dia
18 de abril. Os gestores foram recepcionados pelo Prefeito Municipal Marcos Pedro
Veber, pela Secretária de Educação e Cultura Susana Müller Campigotto e pela Diretora de Cultura Cláudia Rath Dal Ri. No dia
24 de maio o grupo esteve reunido em
Porto Belo. De acordo com a presidente da
Fundação de Cultura de Porto Belo Cristiane de Jesus, a reunião itinerante é um
momento de incentivar os responsáveis
pela pasta nos municípios a participarem e
acompanharem o Colegiado.
Em 30 de junho, foi a vez de Bombinhas. A pauta gerou debates sobre os
assuntos: calendário cultural, atualização
do Roteiro Cultural, ações do Conselho
dos Gestores Municipais de Cultura de
Santa Catarina – Congesc, formação cultural e deliberações sobre o VIII Fórum
Catarinense de Gestores Municipais de
Cultura de 2018, evento que Bombinhas
sediará.

PARCERIA

Habitação conhece ações da
Associação Pró Mover
Na manhã de 18/05, o Colegiado de
Secretários e Técnicos Municipais de
Habitação recebeu a Associação para o
Desenvolvimento Social e Aperfeiçoamento do Cidadão – Pró Mover. Representantes da entidade habilitada pelo
Ministério das Cidades apresentaram as
políticas públicas que já executaram, pos-

» Entidade apresentou políticas públicas que
executou ao longo de 16 anos de atividades

suindo enfoque na área rural. Recentemente, iniciaram construções habitacionais em período urbano, entre os serviços
que presta na área da habitação já entregou 1.176 unidades.
Segundo o Presidente da Pró Mover,
Tarcisio Kock, a entidade possui uma cota
de 1 mil unidades pelo Programa Nacional
de Habitação Urbana (PNHU) do Ministério das Cidades, sendo credenciada no
Estado de Santa Catarina, tendo como prioridade atuar no Vale do Itajaí. “O primeiro
passo foi dado, recebemos o convite do
colegiado, fizemos a apresentação inicial,
estamos deixando a disposição da AMFRI
parte da cota que temos e a partir de agora
vamos começar a agendar conversas individuais para planejarmos ações futuras
em conjunto”.

MORADIAS

Municípios
conhecem nova
tecnologia
Representantes da AMFRI e de seus
municípios associados visitaram na
manhã do dia 20 de abril, a fábrica da
empresa Irmãos Fischer S.A. Indústria e
Comércio, em Brusque. A visita técnica
teve como objetivo conhecer a nova
tecnologia utilizada nas construções de
moradias populares. Os representantes
conheceram o processo de fabricação do
produto, modelos das moradias prontas
e ainda esclarecer suas dúvidas.

» Representantes de Colegiado de Habitação
na visita técnica à Fábrica Irmãos Fischer

PAUTA DE REUNIÕES

Procuradores
discutem tema
da educação
Em maio a reunião do Colegiado de
Procuradores Jurídicos Municipais pautou temas envolvendo a área da Habitação e da Educação. O Programa LarLegal foi tratado contando com a presença do presidente do Colegiado de
Habitação, Valter Santos que também é
Secretário de Assistência Social de Bombinhas e a Coordenadora do colegiado,
Neuza Bottega.
O processo seletivo dos professores
da região com a estruturação de um
edital padrão também foi amplamente
debatido pelos procuradores, a consultora em educação da AMFRI, Gilmara da
Silva e a presidente Colegiado de Educação, Regina Célia Correia. O CPJMA
ainda tratou de demais assuntos e avisos, como por exemplo, a discussão
sobre realizar um seminário do setor.

colegiados
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Gestores municipais estiveram presentes no 4º Encontro dos
Municípios com o Desenvolvimento Sustentável em Brasília

GMCs participam de
encontro nacional

O

os membros do Colegiado de
Gestores Municipais de Convênios – GMCs, estiveram em Brasília entre os dias 25 e 27 de abril, participando da 4ª edição do Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável. Prefeitos, vices e secretários da região
também participaram do evento. A Presidente da AMFRI, Ana Paula da Silva, fez
questão de estar presente na solenidade de
abertura e de várias palestras sobre sustentabilidade e inovação.
Em 31/5 o Colegiado de GMCS avaliou

a ida a capital como muito
positiva, pois ainda possibilitou a realização de uma
série de reuniões técnicas
nos ministérios e com » Assessor da AMFRI Roberto de Souza integrou a comitiva
assessorias parlamentadade de fortalecer e dar maior recores. O intuito principal foi a busca de
nhecimento aos setores e funções
informações sobre fontes de recursos
dos Gestores de Convênios nas preaos municípios, desburocratização de profeituras. A ideia do colegiado é buscedimentos para a liberação de recursos
car a padronização e desburocratizacontingenciados e trazer para a região
ção de procedimentos, otimizando
capacitações.
tempo para busca de novos recursos.
O grupo constatou também a necessi-

ÁREAS DE RISCO

JURISDICIONADOS

Defesa Civil
elabora plano
de trabalho

Contadores e controladores
estreitam laços com TCE

O Colegiado de Proteção e Defesa Civil se reuniu no final do mês de
junho para elaborar um Plano Estratégico para desenvolvimento dos
trabalhos de Mapeamentos das
Áreas de Perigo e Risco. No mesmo
encontro foi realizado um treinamento sobre a importância de utilização do Sistema Integrado de
Informação Sobre Desastre - S2ID.
Os integrantes do colegiado acordaram que até no segundo semestre todos os municípios terão seus
projetos de lei do Plano de Auxílio
Mútuo- PAM encaminhados para
suas respectivas Câmaras de Vereadores. A professora Cleonice Maria
Beppler, do Curso Técnico em Defesa
Civil e Agente de Proteção e Defesa
Civil do Instituto Federal Catarinense, participou dessa reunião e de
outras do grupo durante o semestre.

» Coordenadores atuaram em conjunto

Contadores e controladores internos
receberam em 4/4 representantes do Tribunal de Contas de Santa Catarina
(TCE/SC) para uma reunião com o objetivo de estreitar a relação entre as instituições envolvidas. Os representantes do
TCE, Geraldo José Gomes, Maximiliano
Mazera, Carlos Tramontin, Leocádio Giacomello e o Diretor de Controle dos Municípios (DMU) Moisés Hoegenn, conversaram no intuito de abrir mais as portas
do Tribunal, como também superar dificuldades dos munícipes no programa eSfinge.
O diretor do TCE destacou o desejo
da DMU de reestabelecer o relacionamento com os municípios e que um
calendário com controladores internos,
contadores e prefeitos está sendo elabo-

» Representantes do TCE se dispuseram
a ajudar na resolução de problemas
rado nas regiões. “Com toda essa aproximação, o TCE facilita aos municípios
sobre saber como aplicar as Instruções
Normativas e em como fazer os prejulgados”, destaca o contador da AMFRI,
Jean Carlos Coelho.

PARTICIPAÇÃO ESTADUAL

Agricultura e Pesca debatem
segurança alimentar e nutricional
Em maio, o Colegiado de Secretários
Municipais de Agricultura e Pesca contou
com a presença do Gerente de Projetos
Valci Brasil, da Secretaria de Estado da
Assistência Social, com a apresentação do
Programa do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Brasil apresentou um resumo do programa e a
importância de as prefeituras criarem o
Conselho Municipal e o CAISAN - Câmara
Interministerial de Segurança Alimentar e
Nutricional.

Foi informado que será marcada para
o 2º semestre uma capacitação mais detalhada, onde os municípios poderão se adequar ao programa e ter os benefícios
como: possibilidade de receber apoio técnico e político para aperfeiçoamento das
políticas de segurança alimentar; facilidade para acompanhar e monitorar os indicadores, programas e orçamento da área,
possibilidade de maior acesso à alimentação adequada pelos titulares desse direito, entre outros.
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ENGENHARIA E ARQUITETURA

Cidades são beneficiadas com
109 ações no primeiro semestre

D

e janeiro até o final do mês de
junho deste ano, a equipe técnica de Engenharia e Arquitetura realizou 109 ações em benefício dos
municípios que compõem a AMFRI. As
ações contemplam estudos preliminares; pareceres de projetos e obras;acompanhamento de obras e Check Lists.

Um número expressivo de check
list's, que se trata da análise, acompanhamento e aprovações junto a Caixa
Econômica Federal, ao Banco de
Desenvolvimento de Santa Catarina
(BADESC) e aos Ministérios Federais,
foi realizado. Também estão incluídas
nas ações, os projetos elaborados e

entregues aos municípios. As pavimentações, drenagens pluviais, sinalizações
viárias junto aos orçamentos estimativos foram as principais demandas do
setor de Engenharia e Arquitetura no primeiro semestre de 2017.
Veja abaixo alguns dos projetos
desenvolvidos nos últimos meses.

Escola Dona Lili
Projeto e orçamento da reforma
da cobertura da quadra poliesportiva
Área total de 1.362,14 m²
R$ 155.128,57

Rua Pedro Rodrigues da Silva
Trecho 01
Projeto e orçamento da pavimentação asfáltica, drenagem pluvial
e sinalização viária
Área de pavimentação:
3.533,60m²
R$ 426.553,99

Rua Macaco
Anteprojeto e orçamento de pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação:
3.019,65m²
R$ 1.290.476,40

BALNEÁRIO PIÇARRAS

BOMBINHAS

Rua das Orquídeas
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação:
4.949,75m²
R$ 683.517,14

Rua Orca
Anteprojeto e orçamento de pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação:
3.149,20m²
1.464.282,02

Rua Ovelha
Anteprojeto e orçamento de pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação: 988,60m²
R$ 694.760,85

BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Nicolau Wiltembrg
Projeto e orçamento da pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação:
2.618,40m²
R$ 373.035,78

Rua Tatu
Anteprojeto e orçamento de pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação:
3.258,05m²
R$ 461.572,40

ILHOTA
Casarão Belga
Projeto de reforma e adequação
as normas de acessibilidade
Área total: 267,70m²
R$ 292.997,39

projetos
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Seção Longitudinal

Rua Professora Maura de
Souza Inácio (Trecho da Rua
Almirante Tamandaré)
Projeto e orçamento de pavimentação asfáltica e sinalização viária
Área de pavimentação: 1863,60 m
R$ 125.819,39
Rua Pedro Vieira Ramos
Projeto e orçamento de pavimentação asfáltica e sinalização viária
Área de pavimentação: 370,30m²
R$ 26.373,76
Posto de Saúde Agostinho Zimmermann
Projeto da reforma e orçamento
do arquitetônico
Área total: 247,85m²
Projeto e orçamento da cobertura
da Academia do Posto de Saúde
Área total: 55,10m²
R$ 31.376,41

ITAPEMA
Rua 436C
Projeto e orçamento da pavimentação asfaltica, drenagem pluvial
e sinalização viária
Área de pavimentação:7.935,15m²
1.692.102,05
Rua 436C
CHECK LIST 1
R$ 1.758.888,06
TAM Templo de Artes Marciais
CHECK LIST 5
R$ 1.008.014,08
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Seção Transversal

LUIZ ALVES
Ponte 01
Projeto Básico de uma Ponte em
concreto
Area total de: 121,50m²
R$ 331.363,41
Trecho da Estrada Braço da
Onça
Projeto e orçamento de pavimentação asfáltica, drenagem pluvial
e sinalização viária
Área de pavimentação:
2.035,40m²
R$ 309.568,53
Av. Maria Marangoni
Projeto e orçamento de ciclovia,
calçadas e sinalização viária
Área de pavimentação:
1.536,70m²
R$ 247.198,48

Centro Integrado de Cultura
Projeto de reforma do Auditório do Centro de Cultura
Área total 348,30m²
R$ 460.608,90

PENHA
Rua Calixto Luís Honório
(drenagem)
CHECK LIST 2
R$ 59.479,81
Rua Calixto Luís Honório
(pavimentação)
CHECK LIST 2
R$ 250.599,14

Rua Osni Luiz Schmitz
CHECK LIST 1
R$ 413.744,19

Unidade de Saúde São
Cristóvão
Projeto de reforma e orçamento do arquitetônico
(acessibilidade)
Area total de: 209,47m²
R$ 14.093,41

NAVEGANTES

PORTO BELO

Rua Irene Gaya
Projeto e orçamento de pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial, calçadas e sinalização viária
Área de pavimentação:
1.201,40m²
R$ 156.004,23
Rua Manoel Gaya Neto
Projeto e orçamento de pavimentação com lajotas sextavadas, drenagem pluvial, calçadas e sinalização viária
Área de pavimentação: 700,10m²
R$ 93.132,07
Rua Jorge Agenor da Luz
CHECK LIST 2
R$ 331.181,21

Ponte Rio Vina
Projeto e orçamento de galeria em concreto celular, estabilização de margem com
muro de gabião, pavimentação asfáltica e paver e sinalização viária horizontal
R$ 345.083,96
Rua Manoel Felipe da
Silva e ua José Manoel
Seára
Projeto e orçamento da pavimentação com paver, drenagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação:
1.613,30m²
R$ 222.264,54
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Em março, dez oficinas foram realizadas pela AMFRI a gestores e
técnicos de diversas áreas da administração municipal

Oficinas auxiliam municípios na
elaboração de plano plurianual

D

e 20 a 29 de março uma série de
oficinas para auxiliar os municípios na elaboração do Plano Plurianual (PPA) – 2018-2021 foram realizadas na sede da AMFRI. A palestra de abertura das oficinas foi conduzida por Liliane
Maria Novaes que atua há mais de 25
anos como consultora na área de Gestão
Pública. Com o tema “Fundamentos e
Prática de Planejamento Governamental (PPA)” foram tratados dos conceitos,
legislação, estrutura, metas da Administração Pública, despesas de capital e Programas de Duração Continuada.
Ao total dez oficinas foram realizadas atendendo a gestores e técnicos das
áreas de Educação, Turismo, Esporte,
Obras, Agricultura, Meio Ambiente, Pes-

ca, Cultura, Habitação, Defesa Civil,
Assistência Social, Administração,
Fazenda, Planejamento e Saúde. O contador da AMFRI, Jean Carlos Coelho orientou sobre a elaboração do PPA de
forma geral e específicos de cada área.
Ainda foram repassadas instruções
de preenchimento da Planilha de Programas e Ações. Os participantes aprenderam e elaboraram um modelo de formulário de despesa para entender na prática como funciona a elaboração do PPA.
O documento inclui órgão, unidade orçamentária, programa, diagnóstico, diretrizes e objetivos do programa, ações,
exemplos, tipos e detalhamento das
ações, detalhamento das metas físicas e
financeiras.

AÇÕES ARTICULADAS

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Diagnóstico de
plano é realizado

Equipes técnicas fazem formação
sobre Planos de Educação

Integrantes doGT do Plano deAçõesArticuladas (PAR) se reuniram uma vez no mês
de abril e outras duas no mês de maio para
estudar, analisar e reformular as questões
do diagnóstico que integra as abas preliminares do PAR ciclo 2016/2019. Nos encontros, os representantes municipais contam
com o auxilio daConsultora em Educação da
AMFRI, Gilmara da Silva.
Até o momento o grupo tratou da
dimensões de 1 a 4: Gestão Educacional,
Formação de Professores do Diagnóstico
do PAR, Práticas Pedagógicas e a Avaliação e Infraestrutura Física e Recursos
Pedagógicos. As atividades referentes ao
PAR continuarão sendo realizadas no
segundo semestre de 2017.

Em 9 de maio, técnicos da área da educação participaram de uma formação
sobre os Planos Municipais de Educação
(PMEs). O MEC, através da Secretaria de
Apoio aos Sistemas de Ensino e da Diretoria de Cooperação com os Planos de Ensino e em parceria com a AMFRI orienta
para realizar o monitoramento e avaliação dos PMEs.
O avaliador educacional técnico do
Ministério da Educação (MEC), Prof. Elson
Quil Cardozo, é responsável por conduzir
a formação. Em maio e junho, os planos
foram estudados. Já o monitoramento e a
avaliação prosseguem continuamente
até novembro.

» Palestras também orientaram sobre
preenchimento de planilhas de ações

» Para técnico do MEC Prof. Elson Cardozo,
monitoramento deve ser contínuo

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupos dos CRAS e CREAS
debatem importância de Plano
De fevereiro a julho, tanto o Grupo
de Trabalho do CRAS (Centros de Referência da Assistência Social), quanto o
Grupo composto pelos profissionais do
CREAS (Centros de Referência Especializados de Assistência Social), realizou um
encontro ao mês. Entre os principais

assuntos presentes nas pautas de
ambos os GTs estiveram o debate sobre
a elaboração dos Planos de Assistência
Social, a importância do documento
para os equipamentos, além de assuntos, debates e esclarecimento pertinentes aos Centros de Referência.

saúde
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No encontro, foi discutida a crise no Hospital Ruth Cardoso e
também formas de repactuar o custeio das unidades regionais

Prefeitos e setor de saúde debatem
demandas dos hospitais da região

P

refeitos, secretários e técnicos da
área da Saúde dos municípios da
AMFRI, estivem reunidos em
assembleia extraordinária na manhã de 8
de maio para tratar da atual situação dos
hospitais na região. O encontro realizado
no auditório da associação serviu para
debater as principais demandas dos hospitais e buscar soluções integradas.
O Prefeito de Balneário Camboriú,
Fabrício Oliveira apresentou a grave questão do custeio do Ruth Cardoso. Entre os
dados, apenas o atendimento de pronto
socorro, nos primeiros quatro meses
deste ano, foram de 33.246 pacientes, e
mais de 3 mil internações, quase 60% de
municípios vizinhos. Já o Prefeito de Camboriú, Elcio Kuhnen ressaltou que “precisamos construir uma rede hospitalar
vocacionando os hospitais existentes,
somando esforços e dando frente às
demandas da nossa região, construindo
uma linha de atuação sintonizada para

» Presidente do CIS-AMFRI, Ana Paula parabenizou técnicos por diagnóstico regional
conseguirmos fazer as filas das cirurgias
eletivas serem atendidas”.
Encerrando o encontro, a Presidente
do CIS-AMFRI, Ana Paula da Silva, parabenizou o trabalho feito pelos técnicos das

secretarias de saúde das prefeituras. A
comissão construiu um diagnóstico regional da situação dos hospitais da região,
com o qual os prefeitos poderão cobrar
maior apoio dos governos Estadual e Federal.

ORÇAMENTO PÚBLICO

RENOVAÇÃO

Curso orienta sobre
preenchimento do SIOPS

Eleita Diretoria 2017 da
Comissão Intergestora

No dia 30/1, o Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde de Santa Catarina (Cosems/SC) e o CIS-AMFRI promoveram no auditório da associação um curso. O evento teve
como objetivo central mostrar como deve ser feito o preenchimento do SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamento
Público em Saúde).
“Em consonância com o PPA e LOA estamos auxiliando os
municípios para planejarem de acordo com suas necessidades
e na hora de executar façam de acordo com a realidade, além
de fazer a prestação de contas a todos os órgãos envolvidos”,
explica o diretor executivo do Consems/SC, Geraldo Azzolini.
O palestrante César Augusto Machado conta que além do
SIOPS esteve entre os temas abordados durante todo o dia na
AMFRI, o Sistema de Apoio ao Relatório Anual de Gestão
(SARGSUS), a aplicação de Recursos do SUS, e os instrumentos de Planejamento.

Em 26 de janeiro, na sede da AMFRI, foi eleita a nova diretoria
da Comissão Intergestora Regional (CIR). O Secretário de Saúde
de Balneário Camboriú, Jorge Teixeira foi eleito coordenador da
Comissão por unanimidade. Para o cargo de vice coordenador,foi
escolhido Ronnye Peterson dos Santos, secretário da Saúde de
Camboriú. O secretário de Navegantes, Arilson Luiz Moraes, foi
reeleito como tesoureiro e, para desenvolver as funções de primeira e segunda secretárias, foram escolhidas Jainara Soares
Nordio (Porto Belo) e Juliana Wust (Luiz Alves).
Composta por representantes das Secretarias Municipais de
Saúde dos municípios da região da AMFRI e do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS-AMFRI), a CIR planeja e promove ações e
serviços integrados em redes de atenção à saúde. A comissão
ainda garante a atuação cooperativa entre os gestores formando
um espaço de governança em âmbito regional.

» Palestrante César Augusto Machado foi responsável
por esclarecimentos sobre atualizações do sistema

» Nova diretoria conta com o apoio do CIS-AMFRI,
representado pela gerente de Saúde Jacqueline Mirtes da Silva
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Principal objetivo de encontro foi orientar trabalhadores do SUAS

MOBILIZAÇÃO na execução dos serviços de proteção social na região da AMFRI

Mais de 250 pessoas participam de
evento da área da assistência social

E

m março um grande evento
mobilizou a área da Assistência
Social na região da AMFRI. Exatas 258 pessoas, entre secretários, gestores, equipe técnica e trabalhadores
do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) participaram do Encontro
de Gestores da Região da Foz do Rio Itajaí sobre os Serviços Socioassistenciais. A promoção foi da AMFRI, Colegiado de Assistência Social, Secretaria
Nacional de Assistência Social e Ministério do Desenvolvimento Social e
Agrário.
Com o objetivo de orientar os tra-

balhadores do SUAS da região da
AMFRI na execução dos serviços tipificados das proteções social básica (dia
13/3) e especial de média e alta complexidade (dia 14). O evento foi aberto
pela Presidente do Colegiado de Assistência Social da AMFRI, Rosi Voltolini,
o Diretor de Assistência Social da
Secretaria de Estado, Ismael de Cordova, a Secretária de Desenvolvimento
Social de Itajaí, Neusa Geraldi, e a Coordenadora Geral de Serviços Socioassistenciais a Famílias do MDSA, Iracema de Paula L. Freitas que conduziu a
primeira palestra.

CADASTRO AMBIENTAL RURAL

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

Técnicos são capacitados

Gestores recebem curso
sobre portais da FECAM

Na tarde do dia 29 de junho aconteceu uma capacitação para
técnicos das Secretarias de Agricultura e Pesca dos municípios
da AMFRI sobre o CAR - Cadastro Ambiental Rural. A formação
foi realizada na EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e
Extensão Rural de Santa Catarina.
A iniciativa partiu do Colegiado de Secretários Municipais de
Agricultura e Pesca que percebeu a necessidade de atualizar seus
técnicos sobre o tema. A capacitação abordou os principais conceitos técnicos, os atos normativos, os procedimentos e as novidades do sistema de cadastramento
do CAR. O Cadastro Ambiental Rural é um registro
eletrônico, obrigatório
para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade
» Técnicos obtiveram atualização sobre
integrar informações
o sistema de Cadastro Ambiental Rural
ambientais.

Durante todo o dia 23 de fevereiro, representantes municipais se reuniram na sala de reuniões da AMFRI para a Capacitação gratuita sobre Operacionalização dos Serviços Tecnológicos da Fecam. A capacitação foi ministrada pelo responsável do
setor de Tecnologia da Informação da FECAM, Michel Silveira
Raupp.
O evento foi promovido pela Federação Catarinense de Municípios em parceria com a AMFRI, com o objetivo de mostrar os
conceitos, funcionalidades e esclarecer dúvidas sobre o Portal
Municipal, Portal de Acesso a Informação (LAI), Portal do Turismo e o Provedor de E-mail. Michel destacou que é obrigatório conter no site do município nomes e cargos de gestores e secretarias.
O Portal doTurismo apresentado pela assessora em turismo e cultura da FECAM Raquel Pedroso Rodrigues foi exaltado como uma
ótima ferramenta, mas que precisar ser alimentado para ser funcional.

CONTROLE INTERNO

Capacitação trata da Normativa IN20
Secretários, contadores, controladores
internos, auditores e gestores municipais
participaram em 17/2, do curso sobre a
Instrução Normativa IN20 TCE-SC - Medidas de Gestão e Controle para sua implementação. A capacitação foi promovida
pela EGEM - Escola de Gestão Pública Municipal em parceria com aAMFRI.
O curso ministrado pelo diretor da escola,
Alexandre Alves, teve o objetivo de entender a IN 20 no contexto da gestão, da con-

tabilidade e do Controle Interno e, a partir
disso, estabelecer metas e ações para a
sua obediência. Entre os temas apresentados, as atribuições e como organizar o
órgão central do sistema de controle
interno para gerar os resultados esperados pela IN20. Principais aspectos da auditoria, certificado e parecer de auditoria,
contas de governo e da gestão e a prestação de contas também estiveram na
pauta da formação.

» As diferenças entre contas de governo e
contas de gestão foi um dos temas tratados
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Durante encontro, Controladoria Geral de Itajaí esclareceu para
procuradores municipais as mudanças definidas pela Lei 13.204/15

Procuradores tratam do marco
regulatório de organizações civis

O

s aspectos relevantes da lei federal 13.019/2014 modificada pela
lei 13.204/2015 no Marco Regulatório das Organizações da Sociedade
Civil foram tratados em uma capacitação
realizada no auditório da AMFRI no dia 14
de junho. Os integrantes do Colegiado de
Procuradores Jurídicos Municipais da
AMFRI (CPJMA) puderam esclarecer dúvidas sobre o tema com representantes da
Controladoria Geral do Município de Itajaí.
Foram abordados o conceito de
Organização da Sociedade Civil, quais
organizações podem celebrar parceria,
onde não se aplica a lei 13.019/14 e os artigos que tratam da transparência e controle. Angela Henschel do Departamento
de Controle Interno e Edicléia Rapano,
Gerente de Acompanhamento de Convênios de Itajaí também trataram do Planejamento, Seleção e Celebração, Monitoramento e Avaliação, Prestação de Con-

» Evento tratou de temas como transparência e controle aplicados às organizações
tas, entre outros.
“Fazer um controle efetivo dos atos
administrativos é a melhor forma para cortar desperdícios, garantir o andamento
dos projetos no prazo, prezar pela boa aplicação dos recursos e evitar desdobramentos jurídicos”, concluiu Angela.

GRUPOS DE TRABALHO

Vigilância
socioassistencial
é abordada por
CREAS e CRAS

» Evento foi conduzido por representantes da
Secretaria de Estado da Assistência Social (SST)

Os Grupos de Trabalho composto
pelas equipes dos Centros de Referência
da Assistência Social da região (CRAS) e
outro pelos profissionais dos Centros de
Referência Especializados de Assistência
Social (CREAS) realizaram encontros
mensais na sede da AMFRI. O do dia 12/6
foi marcado por uma capacitação sobre a
Vigilância Socioassistencial.
Para Paloma Mariucci da Coordenação de Vigilância Socioassistencial da
SST, o evento foi muito produtivo por

tratar de questões de vigilância, monitoramento e avaliação do Sistema
Único de Assistência Social. A capacitação ainda abordou a importância da
implantação da vigilância nos municípios e os aplicativos e suas funcionalidades na Rede SUAS. “Esperamos agora
que os técnicos e gestores possam levar
para os seus municípios esses conhecimentos e que produzam seus diagnósticos socioterritoriais de maneira qualificada”.

REDE SICONV

AMFRI integra
seleção de
multiplicadores

Por meio de Acordo de Cooperação
Técnica, a Associação dos Municípios da
Região da Foz do Rio Itajaí atua como
multiplicador da Rede do Sistema de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal. De 27 a 29/06 o assessor de
Projetos e Convênios da AMFRI, Roberto
Albertino de Souza esteve em Brasília
participando da capacitação de multiplicadores da Rede SICONV.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Curso capacita
para SIGEF
A AMFRI, em parceria com a Escola de
Gestão Municipal EGEM/FECAM e a
Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), realizaram, dia 10/05, o curso sobre o SIGEF
(Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal) – MóduloTransferências.
Telbas Mauri da Silveira e Daniela
Potrich Oliveira, auditores internos da
SEF, foram os responsáveis pela condução do curso. A capacitação foi direcionada aos Gestores Municipais de Convênios,
além de demais técnicos que atuam ou
virão a atuar com captação de recursos e
prestação de contas, oriundos de transferências voluntárias do Governo do Estado. Mais de 60 representantes dos municípios da AMFRI e de outras regiões próximas participaram.

» Mais de 60 representantes participaram

A AMFRI repassa aos municípios associados esses conhecimentos relacionados ao aspecto operacional do Sistema,
aperfeiçoando as habilidades necessárias à apresentação de projetos para captação de recursos, com a metodologia
do Ministério do Planejamento. Além do
MP, a formação é uma parceria entre o
Governo do Estado, Fecam e a Escola
Nacional de Administração Pública.
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Evento com cerca de 200 pessoas reuniu em Treze Tílias prefeitos,
vereadores, servidores da área e dirigentes culturais de todo o Estado

Colegiado participa de sétimo
Fórum de Gestores de Cultura

E

ntre os dias 10 e 12 de maio,
cerca de 200 participantes prestigiaram o VII Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura,
em Treze Tílias, um dos principais eventos de discussão de políticas públicas
para o setor. O evento reuniu prefeitos,
vereadores, secretários municipais, dirigentes da área cultural e servidores
envolvidos com a gestão cultural. Teve
como objetivo promover o debate das
políticas públicas do setor, com a ampliação do diálogo entre o Ministério da
Cultura – MinC, as prefeituras e o
Governo do Estado.

» Integrar as regiões catarinenses e promover
o debate foram alguns dos objetivos do Fórum

Os três dias tiveram uma programação intensa com oficinas, palestras,
reunião extraordinária do Congesc e
apresentações artísticas. Na plenária
final, a assembleia debateu e aprovou a
Carta de Treze Tílias, documento-resumo
das discussões e deliberações do Fórum.
Logo após, foi realizada a eleição da cidade-sede do Fórum 2018, com a escolha do
município de Bombinhas. Representando
a região da AMFRI, Nívea Maria da Silva
Bücker (Bombinhas), presidente do Colegiado de Cultura, foi escolhida como presidente do Comitê Gestor para o biênio
2017/18 do Congesc.

GIGOVs

REPRESENTATIVIDADE

Municípios
fazem seminário
da Caixa

Prefeito da AMFRI é eleito primeiro
vice-presidente da FECAM

Os municípios da AMFRI participaram,
em maio, de várias etapas de capacitações
das Gerências de Governo – GIGOVs, da
Caixa Econômica Federal. Os eventos
foram realizados em parceria com a
FECAM. A associação esteve representada
nos três seminários regionais (Joinville, Blumenau e Florianópolis) por seu assessor de
convênios, equipe de engenharia e gestores municipais. A AMFRI é responsável
pela elaboração de grande parte dos projetos de engenharia de seus municípios.
Com a publicação da Portaria Interministerial 424 no final de 2016, várias
mudanças ocorreram nos procedimentos
que disciplinam os convênios com o Governo Federal. Essas rodadas de capacitações
também foram necessárias para a padronização de procedimentos nos processos de
captação de recursos, gerenciamento de
convênios e prestação de contas.

» Capacitação serviu para padronizar
procedimentos nos processos ligados à Caixa

Por aclamação, dezenas de prefeitos catarinenses elegeram no final de
janeiro a prefeita de São José, Adeliana
Dal Pont, para comandar a Federação
Catarinense de Municípios – FECAM na
Gestão 2017/2018. Representando a
região da AMFRI, o prefeito de Itajaí,
Volnei Morastoni foi escolhido como 1º
vice-presidente da entidade.
A prefeita de São José recebeu o

cargo da prefeita de São Cristóvão do
Sul, Sisi Bllind, que deixa a presidência,
mas permanece no Conselho Executivo como 2ª vice-presidente e o prefeito
de Caçador (AMARP), Saulo Sperotto,
como 3º vice-presidente. O Conselho
Fiscal é integrado por oito titulares e
sete suplentes, todos prefeitos. A eleição aconteceu na Associação de Municípios da Região daGrande Florianópolis.

GESTORES DE CONVÊNIOS

Representante de região assume
presidência de colegiado estadual
A nova diretoria do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Convênios, composta por representantes das
295 Prefeituras de Santa Catarina e os
Assessores de Projetos das 21 Associações de Municípios catarinenses, foi eleita em 5 de junho.
A diretoria do colegiado ficou assim
composta: Presidente: Jaylon Jander Cordeiro da Silva – Gestor de Convênios do
Município de Penha/AMFRI; VicePresidente: Adriana de Souza do Nascimento – Assessora de Projetos Especiais
da GRANFPOLIS; e Secretária Executiva:
Natassha Moresco Maia, do Escritório de
Projetos da FECAM.

» Jaylon da Silva (c), de Penha, foi eleito
presidente do Colegiado Estadual dos GMCs

eventos
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Encontro serviu para mostrar importância de formalização de um
protocolo de resposta rápida e coordenada para tragédias naturais

Região realiza 1º Seminário Técnico
‘Prevenção é a Melhor Resposta’

A

dquirir conhecimentos nas áreas
de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação,
esse foi o objetivo principal do “I Seminário Regional Técnico: “Prevenção é a
Melhor Resposta". Durante o dia 26 de
abril, o Auditório do Instituto Federal
Catarinense – Campus Camboriú foi
palco do evento que reuniu agentes e técnicos da defesa civil, gestores de diversas áreas da administração pública,
órgãos de apoio e estudantes.
A Presidente da AMFRI Ana Paula da
Silva, o Secretário de Estado da Defesa
Civil Rodrigo Moratelli, o Diretor-geral
substituto do IFC–Camboriú, Antônio
José Pereira, e o Coordenador Regional
da Defesa Civil Eliezer Cardoso, fizeram a
abertura oficial do seminário. Todos

defenderam a importância da área. “A
chuva e vento que atingiram nossa
região na última madrugada demonstram mais uma vez o quanto é necessário
que todos os envolvidos estejam organizados e preparados para saber como
lidar com situações adversas”, defendeu
a Presidente da AMFRI.
Com objetivo de realizar uma resposta
que atenda as necessidades de Resgate,
Assistência, Reabilitação de Cenários, e
restabelecer a normalidade social, aconteceu uma prática mostrando como seria
a formalização do Protocolo do Grupo de
Resposta e Ações Coordenadas - GRAC
Regional. Além da atividade o evento contou com excelentes palestras conduzidas
por profissionais renomados. A promoção
foi da ADR Itajaí por meio da Coordenado-

» Quatro palestras foram conduzidas por
lideranças que são especialistas na área
ria Regional de Proteção e Defesa Civil COREDEC Itajaí, o Colegiado de Proteção
e Defesa Civil e o IFC- Campus Camboriú.

TERMOS DE CONDUTA

MUNICIPALISMO

Seminário aborda saneamento

Representantes
participam de 20ª
Marcha a Brasília

AMFRI, AMMVI e FURB (Fundação
Universidade Regional de Blumenau)
promoveram em 25 de janeiro o Seminário “Monitoramento dos TACs do Saneamento”. A abertura contou com falas
dos Promotores Regionais de Meio
Ambiente de Itajaí e Blumenau, Álvaro

» AMFRI, AMMVI e FURB analisaram
índices de implantação de saneamento

Pereira Oliveira Melo e Leonardo Todeschini, representantes da AMFRI e do
Comitê de Gerenciamento da Bacia
Hidrográfica do Rio Camboriú.
Em seguida a professora de direito ambiental no PPGA/FURB, Noemia Bohn apresentou os resultados do 6º Monitoramento
dos Termos de Ajuste de Conduta (TACs) do
Saneamento das regiões. O monitoramento analisou como 21 municípios do Médio
Vale e Foz do Rio Itajaí estão quanto à
implantação da Política Municipal de Saneamento Básico com foco no tratamento de
esgoto. “Compartilhamos ações realizadas
nas cidades o que é fundamental para aperfeiçoar nosso trabalho”, enfatizou a bióloga
da Fundação do Meio Ambiente de Navegantes,ClaudiaAngiolettiGabriel.

CIDADES DIGITAIS

Tecnologia favorece eficiência
O uso da tecnologia como importante
meio para melhorar a vida do cidadão foi o
tema central de encontro entre gestores
realizado no dia 13/04 em Navegantes.
Representantes de mais de 20 municípios
participaram do II Fórum de Cidades Digitais da Foz do Rio Itajaí, promovido pela
Rede Cidade Digital (RCD) em parceria
com a Prefeitura de Navegantes.
Para a presidente da Amfri, Ana Paula
da Silva, o desenvolvimento tecnológico
precisa ser sistêmico e a capacitação dos

servidores contínua. “A tecnologia é tão
importante na vida do cidadão porque
ela é transformadora na questão da
competência, da resolutividade e dos
resultados”. Da mesma área e também
em parceria com a RCD, no dia 22 de
junho Bombinhas recebeu o 2º. Congresso Catarinense de Cidades Digitais.
O evento abordou modelos, soluções
de mercado, políticas públicas e linhas
de financiamento para pequenos e
médios municípios.

Prefeitos e o secretário executivo da
AMFRI, Célio José Bernardino participaram
da XX Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios. O evento realizado de 15 a 18 de maio
foi promovido pela Confederação Nacional
dos Municípios (CNM) com a participação de
seis mil municipalistas.
A CNM disponibilizou atendimento em
áreas como Saúde, Educação, Finanças,
Meio Ambiente, Defesa Civil, Desenvolvimento Rural, Assistência Social e Jurídica.
Os prefeitos se reuniram também com
autoridades nacionais a fim de pleitear recursos para a região. Em uma das audiências, Ana
Paula da Silva, Presidente da AMFRI e o Prefeito de Camboriú, Elcio Rogerio Kuhnen trataram com o Senador Dalirio Beber e deputados
federais sobre a retomada dos investimentos
para a duplicação da BR-470.

» Os prefeitos de Itapema e Porto Belo, Nilza
Simas e Emerson Stein, ao lado da prefeita de
Bombinhas e seu vice Paulo Henrique Muller

turismo

18

NOVO PRODUTO

INFORMATIVO AMFRI # 13 l JULHO / 2017

Produto desenvolvido pelo Citmar e Sebrae/SC contém informações
sobre empresas que oferecem serviços e produtos náuticos da Região

Guia do Turismo Náutico da
Costa Verde & Mar é lançado

P

ara detalhar o potencial e a vocação náutica da Região, foi desenvolvido e lançado no mês de maio
o Guia Náutico da Costa Verde & Mar.
Concebido pela equipe do Consórcio
Intermunicipal de Turismo - Citmar em
parceria com o Sebrae/SC, o documento
conta com a relação de empresas que realizam a oferta de produtos e serviços náuticos na região.
O Guia, disponível nas versões
impressa e on-line, também fornece
informações gerais dos atrativos turísticos locais, dados sobre o mercado náuti-

co, dicas para a prática de esportes aquáticos e navegação, atividades marinhas,
entre outros.
Para a produção do Guia Náutico, a
equipe do Citmar e do Sebrae/SC realizou
um mapeamento que durou cerca de 10
meses e focou no diagnóstico de todas as
empresas do setor. Participaram do evento de lançamento importantes autoridades do CITMAR, Secretaria de Estado de
Turismo, Santur, SEBRAE/SC, além de
empresários e representantes dos municípios que receberam um certificado de
participação no Guia Náutico.

COSTA VERDE & MAR

TURISMO & CULTURA

Profissionais do Turismo
participam do 3º Capacita

» Programa prepara os profissionais que irão
representar a Região em feiras e encontros

Para que os profissionais do setor
público do turismo fiquem atentos às novidades do mercado e ampliem o acolhimento aos visitantes, foi realizado o 3º

» Cerimônia de lançamento do Guia reafirmou
interesse no desenvolvimento do turismo náutico

Capacita Costa Verde & Mar em 21 de março. O programa reuniu mais de 40 pessoas
que atuam na área para uma troca de experiências sobre o segmento. “Promovemos
mais uma vez, uma forma de preparar as
equipes para bem orientar os visitantes,
com conhecimento e informação precisos sobre as cidades da nossa região”,
afirma a presidente do Colegiado de
Turismo, Susan Corrêa.
Cada representante municipal apresentou os atrativos turísticos de sua cidade.
Também foram mostrados vídeos institucionais e tratadas as regras de participação
nos eventos de divulgação turística realizados no Brasil e no exterior ao longo do ano
em busca do aumento de fluxo turístico.

Colegiados
montam calendário
de eventos
Em uma iniciativa inovadora, os colegiados de turismo e cultura se mobilizaram para realizar a elaboração de um
calendário de eventos regionais. Desde o
início do ano, os dois Colegiados vem
somando esforços para integrar os mais
significativos eventos culturais e turísticos
da Região Costa Verde & Mar. Cabe a cada
município o envio das informações e ao
CITMAR a elaboração e divulgação do
calendário. Todos os hotéis, restaurantes,
veículos de imprensa e de mídias sociais
da região também recebem o calendário
para divulgação juntos aos seus clientes.

CICLOTURISMO

Pedalli Costa Verde & Mar reúne amantes do segmento
A edição do Pedalli Costa Verde & Mar
realizada em 23 de abril entre as cidades de
Porto Belo e Bombinhas, contou com 660 inscritos no total. O evento visa proporcionar ao
clicloturista belas paisagens e muita parceria
nos 40 km de percurso.
Já a edição do evento de cicloturismo realizada em 25 de junho contou com 47 quilômetros de percurso cruzando as cidades de
Penha e Balneário Piçarras. O trajeto com trechos de nível leve e médio reuniu cerca de 450

cicloturistas de diversas idades e preparação
física participaram.
O organizador do evento, Luís Eduardo
Leal, o Dado, afirma que a ideia é agradar
todos os públicos, desde aqueles que querem
aproveitar o passeio com a família até os
mais experientes. “Desta forma os cicloturistas não ficam cansados e podem contemplar
melhor os locais que possuem interesse, afinal, cicloturismo sugere passeio, confraternização e interação”.

ITAJAÍ STOPOVER
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Com investimentos de R$ 4,7 milhões, Estado confirma Itajaí
novamente como sede do maior evento náutico do mundo

AMFRI e Estado garantem vaga
para sediar Volvo Ocean Race

I

tajaí será a cidade sul-americana a
receber pela terceira vez o maior
evento náutico do mundo. A edição
2017-18 chega ao município em abril do
próximo ano para a 13ª edição do evento. No dia 15 de março, o Governo do
Estado e a AMFRI assinaram o contrato
de apoio financeiro que garante os recursos para a Volvo Ocean Race - Itajaí Stopover.
Leonel Pavan, secretário de Estado
de Turismo, Cultura e Esporte, ressalta
que os R$ 4,7 milhões repassados pelo
governo estadual ao evento é um investimento consagra o Estado internacionalmente como referência no esporte e

no turismo náutico. Em seu discurso
Pavan fez questão de elogiar a AMFRI.
"Desde a primeira etapa, em 2012, a
Associação é nossa parceira auxiliando
para desenvolvermos a maior regata
dos mares do mundo aqui na região,
assim como em inúmeras outras grandes ações em benefício de seus municípios". No ato da assinatura, o vicepresidente da AMFRI, Élcio Rogério
Kuhnen, representou a entidade.
Durante o evento foram apresentados os resultados da edição de 2015,
levantamento realizado em parceria
com o Instituto de Pesquisas Sociais da
Univali, que comprovam os reflexos posi-

TEMPORADA 2017

entrevistas foram realizadas com pessoas
que haviam pernoitado nas cidades.
A procedência dos turistas que visitaram os municípios: 48,2% vieram de outros
estados do Brasil, seguido dos turistas catarinenses, que somaram 38,4%, e os estrangeiros, com 13,4%. Desses, 90,2% eram
argentinos. Com relação ao tipo de hospedagem, constatou-se que 30,8% dos entrevistados ficaram na casa de parentes e amigos e 25,5% optaram pelo aluguel de casas e
aptos. O gasto médio diário dos turistas foi
de R$ 266 e os entrevistados informaram
que permaneceram na região por mais de
nove noites (41,4%).
O perfil do turista é o seguinte: 44% possui idade entre 31 e 50 anos, 62,2% são casa-

Pesquisa define
perfil do visitante
Segundo a Pesquisa de Demanda Turística aplicada na temporada de Verão de
2017, quase 100% dos visitantes informaram que recomendariam e retornariam a
região. Entre 1º de janeiro e 30 de abril
foram aplicadas 1874 entrevistas presenciais nas cidades de Balneário Piçarras, Bombinhas, Itajaí, Itapema, Navegantes e Porto
Belo. O nível de confiança é de 95% e as

» Para Leonel Pavan, investimento consagra
Estado no esporte e no turismo náuticos
tivos da VOR em Itajaí. A Vila da Regata
brasileira ficará aberta ao público de 05 a
22 de abril de 2018.
dos e 55,8% possuem grau de escolaridade de nível superior ou cursando. A renda
familiar mensal informada por 35,1% é de
4 a 10 salários mínimos. Quase 80% dos
entrevistados informaram que já estavam
retornando ao destino e quase 100% disseram que tiveram a viagem motivada por
férias ou lazer.

» Quase 1,9 mil pesquisas foram
aplicadas entre 1º de janeiro e 30 de abril

AGENDA

Região é divulgada em parceria com Visite BC

» Secretários e técnicos fazem
divulgação dos atrativos

Uma das propostas do primeiro
semestre abrangeu a divulgação da
Costa Verde & Mar na Argentina e diversos estados do Brasil. O objetivo foi fazer
com que representantes dos 11 municípios divulguem a região em feiras, workshops e eventos com agentes de viagens.
Nesta edição, cerca de 40 empresas
do segmento ingressam como parceiras da proposta, como agências de viagens, receptivos turísticos, hotelaria,
restaurantes, entre outros. O Visite BC
e Região é um projeto do Balneário
Camboriú Convention & Visitors Bureau e conta com o apoio do Consórcio
Intermunicipal de Turismo da Costa
Verde & Mar, as secretarias dos municípios da região e o Sindicato dos
Hotéis, Restaurantes e Similares de

Balneário Camboriú e Região (Sindisol).
O CITMAR ainda esteve participando de outras feiras e eventos,
alguns deles em parceria com a Santur (Santa Catarina Turismo
S/A). Conheça os locais em que a região esteve representada no primeiro semestre de 2017.

DATA

EVENTO

LOCAL

16 a 18/03
24 e 25/03

23º Salão Paranaense de Turismo
32ª Feira de Negócios Turísticos
UGART/BRAZTOA
WTM Latin América
BNT Mercosul
Visite BC e Região: Rosário
Visite BC e Região: Córdoba
Visite BC e Região: Salta
Festival de Turismo das Cataratas

Curitiba-PR
Porto Alegre – RS

04 a 06/04
26 e 27/05
06/06
08/06
13/06
28 a 30/06

São Paulo - SP
Itajaí - SC
Rosário - ARG
Córdoba - ARG
Salta - ARG
Foz do Iguaçu - PR

Um

novo ciclo
a mesma

missão
Unir e

Fortalecer

AMFRI

Balneário
Camboriu

Balneário
Piçarras

Itapema

Itajaí

AMFRI

Bombinhas

Luiz Alves

Rua Luiz Gonzaga, 1655
Bairro São Vicente, Itajaí - SC
CEP: 88.309-421

Ilhota

Camboriú

Navegantes

(47) 3404-8000

Penha

amfri@amfri.org.br
www.amfri.org.br

Porto Belo

amfri.org

