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Jeanete Fagundes – Assistente Administrativo

Gilmara da Silva - Consultora em Educação
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Sólidos

Sizenando de Souza Júnior – Auxiliar Administrativo

Graziela Rodrigues  ngelo – Recepcionista / Telefonista

Ana Amorim – Serviços Gerais

Roseli Odail da Silva – Serviços Gerais

Viviane Aparecida Bento – Serviços Gerais

 Consórcio Intermunicipal de Turismo 
(CITMAR)
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Jean Carlos Coelho – Contador
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 
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Prefeito de Navegantes

1ª Vice-Presidente:

LUZIA LOURDES COPPI MATHIAS

Prefeita de Camboriú

2º Vice-Presidente:   

EVANDRO EREDES DOS NAVEGANTES

Prefeito de Penha

Conselho Fiscal

EFETIVOS

Viland Bork - Prefeito de Luiz Alves

Jandir Bellini - Prefeito de Itajaí

Rodrigo Costa - Prefeito de Itapema

Daniel Christian Bosi - Prefeito de Ilhota

SUPLENTES

Evaldo José Guerreiro - Prefeito de Porto Belo

Ana Paula da Silva - Prefeita de Bombinhas

Leonel José Martins- Prefeito de Balneário 

Piçarras

Equipe de trabalho da AMFRI:

AMFRI - Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655, Bairro São Vicente – Itajaí/SC  CEP: 88309-421
Telefone: (47) 3404-8000   Fax: (47) 3404-8001
www.amfri.org.br      amfri@amfri.org.br 

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.

AMFRI
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Coordenação do projeto:
Bruna Passos de Oliveira

Jornalista Responsável:
Bruna Passos de Oliveira
SC 05428/JP

Luiz Alves
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Precisamos de mais
representatividade política

O ano de 2016 foi um ano difícil e de muitos desafios para todos os seg-
mentos da sociedade diante da crise econômica brasileira que assola o 
nosso país. O reflexo da crise atingiu a todos os setores, e com a gestão 

pública não foi diferente. Os prefeitos da nossa região sofreram e enfrentaram 
muitas dificuldades para administrar as prefeituras diante dos poucos recursos. 
Com a recessão e uma economia sem nenhum sinal de reação –  as nossas indús-
trias - empresas sofreram um grande golpe e as consequências foram o desem-
prego, a diminuição de receita para os municípios e um aumento significativo 
das demandas sociais.

Foi preciso muito empenho e capacidade de gestão para dar continuidade às 
obras, fazer a manutenção dos serviços, pagar em dia o funcionalismo público e 
fechar as contas corretamente. Além do cenário econômico desanimador – 2016 
foi o ano das eleições municipais - momento em que a classe política está desacre-
ditada no País e no Mundo.

Mesmo diante de tantos desafios e percalços o gestor público tem a missão de 
não desanimar e encontrar alternativas para os problemas.  Jamais podemos per-
der as esperanças. E quando falamos da região da AMFRI sabemos da importância 
que se tem para o Estado e para o País, porém  muitas vezes somos esquecidos e 
não conseguimos os recursos necessários para realizar os investimentos impor-
tantes para o desenvolvimento da nossa região. E qual seria o caminho? A resposta 
é:  a nossa região precisa de mais representatividade política.

Uma região com 700 mil habitantes e quase 400 mil eleitores, mas que hoje 
tem apenas um Deputado Estadual  - trata-se de uma representação pequena – e 
precisamos conscientizar a população da necessidade de mais Deputados Estadu-
ais e Federais para nos representar e lutar por nossas reivindicações e anseios.

São muitas as demandas da nossa região e só com uma representatividade 
política maior vamos conseguir resolver todas estas questões. Vamos, aqui, elen-
car algumas destas demandas: a duplicação da BR-470; a ampliação do aeroporto 
de Navegantes;  a melhoria das rodovias da região; a conclusão das obras do Hos-
pital Marieta Konder Bornhausen, entre outras. Vamos levar este tema adiante, afi-
nal é o melhor caminho para se conseguir mais recursos para a região.

Quero aproveitar este espaço ainda para agradecer os colegas prefeitos e prefe-
itas, aos funcionários e  todos os colaboradores 
que contribuíram nesta caminhada.  Que o ano 
de 2017 seja um ano de se renovar as esperanças 
e que os líderes políticos e gestores públicos 
tenham a força necessária para continuarem a 
lutar pelo nosso povo. A minha mensagem é de 
otimismo, apesar do momento difícil. Não pode-
mos perder a vontade de melhorar o  município 
e toda a nossa região que é tão importante para 
o cenário econômico e turístico do nosso país.

destaques

E MAIS:

Planos dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes 
são entregues

Equipe de Engenharia  
encerra ano com mais de 
400 ações realizadas

Cursos gratuitos 
geram uma economia 
de R$ 293 mil

Curso esclarece sobre 
a instrução normativa 
IN20 do TCE

Municípios superam 
metas do Ideb para
os Anos Iniciais

+

Costa Verde & 
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de eventos 
buscando 

divulgação
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completam
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ROBERTO CARLOS DE SOUZA
Presidente da AMFRI
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Municípios 
recebem 
Planos de 
Mobilidade
Urbana

Habitação faz 
visita técnica 

a Moradias  
Populares de

Luiz Alves
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Textos e Edição: 
Bruna Passos de Oliveira 

Projeto Gráfico e Diagramação: 
Oficina Birô de Criação
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Plano Diretor do Distrito está pronto

Empresa com experiência comprovada no desenvolvimento de várias 

regiões do mundo conclui importante etapa do empreendimento 
INOVAMFRI

Educação define Sala Digital como prioridade

destaques4 INFORMATIVO AMFRI #12   l   DEZEMBRO / 2016

COGEMFRI

áreas da gestão pública da região com-
pareceram na Oficina sobre Captação 
de Recursos, realizada em 15 de setem-
bro. A promoção foi CoGemfri em par-
ceria com seus apoiadores instituciona-
is, Instituto Positivo e AMFRI.  O Diretor 
Executivo da Associação Brasileira de 
Captadores de Recursos (ABCR), João 
Paulo Vergueiro palestrou durante todo 
o dia no auditório da Secretaria de Edu-
cação de Itajaí.

obra local. “Essas duas forças atuarão 
em conjunto, no sentido de orientar a 
indústria para uma produção de maior 
valor agregado”, explica Marcos. Com 
a introdução da inovação tecnológica 
na produção em massa, obtêm-se os 
recursos necessários para novos inves-
timentos em pesquisa e desenvolvi-
mento. 

Assim, será gerada maior arrecada-
ção para as três esferas de governo, 
maior renda (PIB), e principalmente 
aumento de empregos de qualidade, 
conclui o coordenador. 

O Colegiado de Gestão em Educa-
ção dos Municípios da Região da Foz 
do Rio Itajaí – CoGEMFRI promoveu 
encontros durante o último semestre 
com o objetivo de escolher o seu pri-
meiro tema gerador. Após o grupo ana-
lisar todas as opções constatou que a 
implantação de salas digitais de for-
mação tecnológica será prioridade.

No final do mês de junho foi eleito 
o conselho consultivo, Eli Regina 

m dos  destaques no último Uano, conduzido pela associa-
ção, foi o InovAmfri. O projeto 

planeja o desenvolvimento econômico 
e social da região. Está dividido em três 
eixos de ações que englobam desafios 
dos municípios para os próximos anos. 
A empresa Surbana Jurong é a respon-
sável por coordenar o eixo do Desen-
volvimento Econômico Regional. 

De acordo com o coordenador de 
desenvolvimento econômico do proje-
to, Marcos Di Sessa, para chegar à 
implantação do Distrito de Inovação, 
principal ação do eixo, estão sendo fei-
tos detalhados estudos. O Plano de 
infraestrutura, que dará suporte ao dis-
trito, e o Master Plan, que trata do 
plano conceitual com todo o detalha-
mento do projeto, foram entregues 
em dezembro. 

Durante todo o último semestre, 
foram feitos os levantamentos dos 
dados demográficos e econômicos, 
além da análise individualizada do 
potencial vocacional de cada municí-
pio da região da AMFRI. 

A estratégia para alcançar o desen-
volvimento regional tem seu ponto de 
partida na base industrial já existente, 
somada à qualificação da mão-de-

» Maquete digital das futuras instalações do Distrito Tecnológico de Inovação

Nagel dos Santos do município de 
Ilhota foi eleita para a Coordenação 
Gestora. Ao cargo técnico-adminis-
trativa foi escolhida Silvana Mendes 
Francisco, de Navegantes, como téc-
nico-pedagógica Silvana Rebelo Pere-
ira, de Balneário Piçarras e para a 
coordenação financeira e de logística 
Nelson Inácio Fortunato, de Penha.

Para a escolha do tema gerador, o 
bom exemplo veio das lousas digitais 
implantadas na Rede de Ensino de 
Navegantes. O Presidente da AMFRI, 
Roberto Carlos de Souza destacou a 
importância do CoGEMFRI. “O solo é 
fértil e está pronto para plantar as 
sementes que produzirão bons frutos. 
O adubo é essa atividade colegiada 
que fortalecerá e dará condições para 
qualificar continuamente o trabalho”. 

Gestores e técnicos de diversas 

» Oficina mostra como captar recursos para
projetos da área pública.

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



A principal proposta de estratégia é tornar a cidade mais compacta,
incentivando a utilização da bicicleta e o deslocamento a péM U D A N Ç A

Com o objetivo de prestar assessoria para as atividades 
constantes da associação e seus municípios, o serviço de 
assessoria foi criado. No ano de 2016, a Assessoria Jurídica 
da AMFRI elaborou cerca de 120 documentos, entre eles, 
contratos, convênios, pareceres, respostas a requerimen-
tos, ofícios e notificações.

Analisando as atividades desenvolvidas verifica-se que 
seus efeitos são positivos, nas três áreas principais que 
atua. São elas: a assessoria interna da associação, dos 
consórcios CITMAR e  CIS-AMFRI e prestando consultoria 

aos técnicos dos municípios 
a s s o c i a d o s .  S e g u n d o  a 
assessora jurídica da AMFRI, 
Carolina B. Lyra,  promover a 
retomada efetiva das ativi-
dades do Colegiado de Pro-
curadores Jurídicos será 
algumas das metas para 
2017.

Setor Jurídico institui
serviço de assessoria 

APOIO

pós dez etapas divididas nos Aeixos de planejamento e orga-
nização, pesquisas, consultas e 

estudos, e concepções e legislação, os 
Planos Municipais de Mobilidade Urba-
na dos dez municípios da região foram 
concluídos e entregues. Gestores rece-
beram na manhã do dia 29 de agosto o 
PlanMob das mãos do Presidente da 
AMFRI Roberto Carlos de Souza e do 
diretor da empresa LePadron (respon-
sável pela elaboração do material) Ser-
gio Gollnick.

Dentro do diagnóstico foram realiza-
das, na fase de Consultas Públicas, 26 reu-
niões com 742 cidadãos participantes, 
produzindo 1.410 propostas. Já nas 
Audiências Públicas, participaram 492 
cidadãos. 

Na fase da Pesquisa Domiciliar de Ori-
gem e Destino, foram 8.240 pessoas 
entrevistadas. Graças a ela, constatou-se 
que a proposta de estratégia ideal é tor-
nar a cidade mais compacta, reduzindo 
os deslocamentos, aproximando a popu-
lação de suas necessidades e assim 
incentivando a utilizar mais a bicicleta ou 

até mesmo a ir a pé, se possível.
O Plano Regional de Mobilidade 

Urbana também foi entregue e apresen-
tado resumidamente. Entre as propos-
tas estiveram:  a abertura de vias  entre 
as cidades,  estruturando ligações inter-
municipais;  a implantação de um arco 
metropolitano,  que seria uma estrada 
paralela  a  BR 101 ao qual serviria para 
desviar o tráfego regional de cargas; e a 
consolidação de um transporte  coletivo  
regional transitando desde Bombinhas 
até Balneário Piçarras.
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Em mais um ano, a AMFRI trabalhou de forma eficiente na 
busca pelo crescimento do índice de retorno de ICMS de seus 
Municípios repassado pela Secretaria da Fazenda. Mais de 5 mil 
empresas foram auditadas pela equipe e mais de 150 processos 
administrativos foram protocolados junto a SEF.

O trabalho é efetuado em conjunto com a Secretaria de Esta-
do da Fazenda por meio de reuniões, capacitações e ciclos de 
estudos, estando inteiramente por dentro das atualizações e 
melhorias na legislação e escrita fiscal.

A AMFRI esteve envolvida em todas as fases de apuração do 
Valor Adicionado (Auditoria, Impugnação de 1ª Instância, Recur-
so de 2ª Instância e Pedido de Revisão). Sempre apresentando 
alegações contundentes e contrapondo fatos que pudessem 
prejudicar o índice dos Municípios envolvidos.

Em 2016, o Assessor em Movimento Econômico da AMFRI, 
Romário Pereira ainda foi incumbido de ser julgados de 35 pro-
cessos administrativos de 1ª Instância. O trabalho executado 
pelo setor trouxe um incremento considerável para seus Municí-
pios na parcela de Retorno de ICMS, ajudando diretamente no 
crescimento da receita.

MOVIMENTO ECONÔMICO

Municípios da Foz do Rio Itajaí 
recebem Planos de Mobilidade 

Atuação incrementa 
receitas de municípios 

»  Gestores receberam PlanMob, entre eles prefeitos Jandir Bellini (Itajaí) e Daniel Bosi (Ilhota) 

» Entidades, empresas, comunidade e 
imprensa também marcaram presença

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



AÇÃO EXTERNA

Visita Técnica a 
Casas Populares 
de Luiz Alves 

a manhã de 15/09, o Colegiado Nde Habitação realizou uma visi-
ta técnica no município de Luiz 

Alves. O grupo ficou satisfeito com tudo 
o que viu in loco nas casas populares, con-
siderando a visita muito produtiva. 

Os representantes da área da Habita-
ção da região da AMFRI foram recepcio-
nados pelo secretário de administração 

Os Gestores Municipais de Convênios (GMCs) 
estiveram reunidos na sede da associação em 20 
de outubro. A reunião serviu principalmente para 
dar continuidade ao planejamento das ações em 
função do encerramento de mandatos e transição 
de governos. “Com muita seriedade, os municípi-
os onde não houve continuidade de gestão,  tra-
balharam para garantir a conclusão de convênios 
e a prestação de contas de obras que estão em 
fase final ”, enfatiza o coordenador do colegiado, 
Roberto Albertino de Souza.

Quanto às obras e aquisições de convênios que 
não foram concluídos ou iniciados, em virtude de 
atraso de repasse de recursos pelos ministérios e 
secretarias do estado, os representantes munici-
pais irão solicitar aos órgãos estas prorrogações. 
Esta ação será feita para que não haja prejuízos aos 
municípios, deixando assim convênios para serem 
executados pela próxima gestão. A AMFRI presta 
auxílio aos municípios fazendo um acompanha-
mento periódico da situação do Orçamento Geral 
da União e repassa aos Gestores de Convênios para 
a definição dos pleitos junto aos prefeitos.

Gestores de Convênios 
planejam transição 

CONTINUIDADE
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do município de Luiz Alves, Ademir Rosa 
da Silva, que em julho foi eleito vice-
presidente do Colegiado.  

Completando a diretoria, para pri-
meiro secretário foi eleito o diretor de 
regularização fundiária de Itajaí, Gilder-
son Jonas Lina, e como segundo secretá-
rio, o diretor de habitação de Balneário 
Piçarras, Jefferson F. Pereira. 

O Colegiado de Secretários 
Municipais de Assistência Social 
tratou de importantes temas em 
suas reuniões. Entre eles a do dia 7/7 
abordou o Benefício da Prestação 
Continuada (BPC) do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome. Maurina Voltolini, assisten-
te social e Josiane de Sordi, médica 
perita, ambas do INSS de Itajaí 
falaram sobre o Benefício da Presta-
ção Continuada. “Ponderamos os 
municípios com informações para 
que eles possam atuar em seus 

Programas de Ministérios são 
tratados pela Assistência Social 

BENEFÍCIOS

»  Representantes municipais se surpreenderam com as obras 

Valter Santos, secretário de assistên-
cia social de Bombinhas, foi eleito presi-
dente do colegiado e afirmou que essa 
ação foi excelente.

“Agradecemos  à Prefeitura pela 
receptividade, em especial ao secretário 
Ademir, que nos explicou e acompanhou 
pessoalmente as obras das casas popula-
res, que já estão bem adiantadas”. 

municípios, criando ações e políti-
cas públicas atentas ao tema”, 
explicou Maurina. 

No mesmo encontro, a consulto-
ra em educação da AMFRI, Gilmara 
da Silva, apresentou ao colegiado os 
Programas Mais Educação e Brasil 
Carinhoso, de iniciativa do Ministério 
da Educação - MEC e MDS. Foram 
explicados os principais conceitos, 
fundamentos legais, e principalmen-
te o panorama do repasse dos recur-
sos para o financiamento dos progra-
mas nos municípios da região.

»  Emendas parlamentares 2017 também esteve em pauta

Secretário municipal acompanhou o grupo e relatou o andamento dos
projetos na cidade, em especial o programa Minha Casa, Minha Vida

»  Benefício da Prestação Continuada foi um dos temas tratados em reunião 

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



COMUNICAÇÃO
Facilitar informações aos cidadãos sobre atividades, acontecimentos
e ações dos municípios da AMFRI é objetivo do “Região em Pauta” 
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Projeto abre canal para vídeo-reportagem
De abril até dezembro os vídeos ela-

borados e publicados no Facebook da 
AMFRI, alcançaram a marca de 67.494 
visualizações e mais de 1mil e 500 com-
partilhamentos. Com os bons resulta-
dos, a expectativa dos integrantes do 
Colegiado de Comunicação é que o pro-
jeto tenha continuidade e envolva cada 
vez mais pessoas. Para ver os vídeos do 
projeto curta e siga a AMFRI em             
facebook.com/amfri.org  .

O  Colegiado  de  Contadores Públi-
cos Municipais se reuniu no dia 23 de 
novembro, na sede da AMFRI. A pauta 
do grupo contou com importantes 
temas ligados à contabilidade pública, 
entre eles o comunicado do TCE sobre o 
Sistema de Fiscalização Integrada de 
Gestão (e-Sfinge) e o detalhamento de 
elementos da despesa para 2017.

Os contadores também trataram 
sobre a  transição de mandato e 
demonstraram preocupação sobre os 
gestores estarem preparados com 
corpo técnico capacitado. “Cada vez as 
exigências são maiores e as cobranças 
mudam, nos preocupamos se os gesto-
res tem o domínio dessas alterações e 
vemos que é imprescindível o corpo téc-
nico estar capacitado para realizar bem 
seu trabalho”, enfatiza Everaldo Izaú 
Desidério, presidente do colegiado e 
contador do município de Itajaí.

Secretários são informados sobre 
andamento do Projeto Lar Legal  

HABITAÇÃO

O Colegiado de Secretários e Técnicos 
de Habitação esteve reunido em 20 de 
outubro. Entre os temas em pauta esteve 
a apresentação da empresa RAGServ 
Gestão e Serviços Ltda com o objetivo de 
mostrar o andamento do projeto de regu-
larização fundiária "Lar Legal”.

Conforme explicou o diretor da 
RAGServ, Adriano Paludo Calixto, além do 
esclarecimento, foram mostrados cases 
exitosos do projeto. Atualmente Nave-
gantes, Balneário Piçarras, Penha e Porto 
Belo estão com o programa em andamen-

to por esta empresa. Ainda foi explicado 
como está a questão do “Lar Legal” sem 
a participação do Governo do Estado, 
destacando que agora os principais 
responsáveis são os municípios.

Adriano lembra que o projeto teve 
início em Itajaí com mais de três mil 
famílias atendidas. “É importante lem-
brarmos que o Lar Legal é um programa 
do Poder Judiciário, onde três juízes 
atuam, e a região possui uma excelente 
profissional a frente que é a juíza Iolanda 
Volkmann”. 

Colegiado debate 
importantes temas 
da Contabilidade 
Pública

APRIMORAMENTO

 projeto intitulado “Região em OPauta” foi idealizado e coorde-
nado pelo Colegiado de Gesto-

res de Comunicação Social (Cogecom). 
O principal intuito foi de divulgar ações, 
eventos e atividades dos municípios que 
compõem a região da AMFRI por meio 
de vídeos. Com o esforço dos assessores 
de imprensa, Prefeituras e assessoria da 
associação o resultado foram 34 repor-
tagens. 

No segundo semestre, o Colegiado de 
Cultura desenvolveu ações ligadas ao 
roteiro cultural, como a realização dos 
encontros nos municípios, assim como as   
deliberações acerca da participação na 
23ª Festa da Cultura Açoriana – Açor. 

A principal ação promovida pelo 
grupo no último ano foi o Curso em Pro-
dução Cultural em parceria com a Univali. 
Uma das atividades em destaque desen-

volvidas no curso foi a “Noite Cultural”, na 
qual foi exposta a cultura de cada cidade 
de forma criativa, com encenações, 
degustações e apresentações artísticas. 
A turma também realizou uma visita téc-
nica no Museu Comunitário Engenho do 
Sertão em Bombinhas para conhecer a 
gestão da cultura realizada de forma 
interdisciplinar com parcerias e diferen-
tes arranjos.

Dirigentes de Cultura tratam de eventos
PRODUÇÃO E GESTÃO 

» Representantes da RAGServ apresentaram empresa e atual situação do projeto 

» Conteúdo produzido está disponível na 
página da AMFRI no Facebook

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV
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Nos dias 18 e 19 de julho, 66 pessoas entre Trabalhado-
res do SUAS, equipes da Proteção Social Básica, Gestores 
e Conselheiros Municipais participaram do Curso sobre a 
Metodologia de Trabalho com Famílias na Proteção Social 
Básica. O curso foi realizado na sede da AMFRI, sendo 
promovido pela associação em parceria com a EGEM.

 Nos dois dias a consultora no processo de implantação 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Abigail 
Silvestre Torres, atuou com o objetivo de preparar as equi-
pes da Proteção Social Básica no trabalho com as famílias 
atendidas pelos serviços socioassistenciais. Entre os 
temas tratados, estiveram a concepção de família, a segu-
rança de convívio, vulnerabilidade social, convivência e 
fortalecimento de vínculos.

 O GT (Grupo de Trabalho), composto pelas equipes dos CRAS - Cen-
tros de Referência da Assistência Social da região e o GT do CREAS - Cen-
tros de Referência Especializado de Assistência Social promoveram reu-
niões mensais na sede da associação objetivando o aprimoramento. 
Além de temas pontuais, como estudar a nota técnica do Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os representantes apre-
sentaram os equipamentos e falaram sobre sua atuação.

 Segundo a psicóloga do CRAS de Bombinhas, Tatiana Di Pietro "o 
objetivo da apresentação era a troca de experiências , as conquistas e os 
desafios, assim como o planejamento de ações em comum entre os muni-
cípios que integram o GT".

Ambos os grupos pretendem continuar promovendo reuniões mensa-
is oportunizando a troca de experiência entre os municípios sobre o traba-

lho técnico desenvolvido 
nos centros de referên-
cia. “Acreditamos que é 
uma ação necessária por-
que fortalece e aperfei-
çoa muito nosso traba-
lho”, conclui a psicóloga 
do CREAS de Bombi-
nhas, Renata Serpa.

Planos dos Direitos das 
Crianças são entregues 

CRAS e CREAS trocam 
experiências e planejam ações

GRUPOS DE TRABALHO

Curso trata sobre o
Trabalho com Famílias 
 

PROTEÇÃO SOCIAL

Em defesa dos direitos humanos de Crianças e Adolescentes, Escola de 
Gestão Pública Municipal auxiliou municípios na elaboração do material INTERSETORIAL

ombinhas, Itapema, Luiz Alves, BPenha e Porto Belo receberam 
seus Planos Decenais dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes. O 
material foi elaborado por representan-
tes da saúde, educação, assistência soci-
al, conselho tutelar e conselho dos direi-
tos da criança e do adolescente, em par-
ceria com a EGEM.

Assim como a oficina para estudar, 
analisar e reestruturar os Planos, a entre-
ga aconteceu na sede da associação em 
12/12. A assistente social da Egem, Deni-

se Aparecida M. Gerardi destacou que 
todos os objetivos propostos foram alcan-
çados e colocou a entidade a disposição 
para qualquer esclarecimento.

“Concluímos mais este ciclo, agrade-
cendo a todos que contribuíram, e espe-
cialmente a AMFRI por promover de 
forma regional a elaboração destes mate-
riais, porque assim tivemos uma ótima 
coordenação e barateamos os custos”, 
enfatiza Daniela de Bastos da Silva, presi-
dente do Colegiado de Assistência Social 
da AMFRI. 

» Trabalhadores de 
Centros de Referência
aproveitam encontros

A reunião do mês de outubro do 
Colegiado de Secretários de Assistên-
cia Social (Cosemas) teve como tema 
central o Serviço de Acolhimento em 
Famílias Acolhedoras apresentado pela 
Assistente Social da FECAM, Janice 
Merigo.

Conforme explica Janice, o objetivo 
foi mapear os Serviços de Alta Comple-
xidade ofertados à criança e ao adoles-
cente, por meio dos Abrigos Municipais 
e convênios com Organizações Não-
Governamentais. “Além de discutirmos 
sobre a implantação de Famílias Aco-
lhedoras, fizemos essa importante 
ação”, destacou a Assistente Social da 
FECAM, entidade parceira da AMFRI e 
dos municípios.

Colegiado trata 

de Serviço de 
Acolhimento

FAMÍLIAS

» Comissões intersetoriais dos municípios elaboraram e receberam os Planos

» Palestrante preocupou-se em reconhecer demandas

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



Diagnóstico da Saúde é apresentado 

os dias 31/10 e 21/11 foram apre-Nsentadas as duas partes do diag-
nóstico compactado da saúde na 

região, além de apresentar todo o SUS e 
suas normas nos municípios. Estiveram 
presentes na sede da AMFRI, além de auto-
ridades da área, prefeitos atuais e eleitos 
para o mandato de 2017-2020 e o Secretá-
rio de Estado da Saúde, João Paulo 
Karam Kleinubing.

Os técnicos das secretarias municipais 
de saúde, junto ao CIS-AMFRI e a 17ª Regi-
onal de Saúde elaboraram o diagnóstico. 
No encontro, foi apresentado como funciona 
toda a estrutura da secretaria de saúde den-
tro do município para que os prefeitos novos 

já tenham uma visão de como está a saúde 
no seu município. Os participantes deba-
teram sobre os dados relatados. 

A Prefeita de Bombinhas, Ana Paula da 
Silva elogiou a comissão pelo excelente 
relatório que possui o objetivo de auxiliar as 
ações dos gestores na área e frisou que é 
preciso dar atenção ao tema. 

Ao término do segundo encontro, o 
Secretário de Estado da Saúde, João Paulo 
Kleinubing apontou que o evento organi-
zado pela AMFRI foi muito produtivo. “É 
preciso auxiliar e integrar cada vez mais as 
atividades entre os municípios e fazer as 
ações atuais terem uma boa continuidade 
e avanço”. 

Uma solução prioritária para a área da 
Saúde nos municípios foi a criação do Sis-
tema Digital de Informações de Saúde 
Pública. Com base no levantamento e diag-
nóstico realizado em 2016 pela CELK Siste-
mas, responsável por esta ação dentro do 
Projeto InovAMFRI, o sistema foi desen-
volvido. 

Até dezembro, três das quatro etapas 
foram concluídas, sendo elas: o Diagnósti-
co da Gestão Pública de Saúde nos Municí-
pios, a Implantação do Sistema Digital na 
área e a Gestão das Informações do Siste-
ma.  Assim o aplicativo compatível com 
celulares, totens e internet “Saúde Mais” 
ficou pronto e a capacitação das equipes 
de saúde para o uso do novo sistema foi rea-

O Consórcio Público Intermuni-
cipal de Saúde CIS-AMFRI se con-
figura em uma união de esforços 
entre os Municípios, para tratar de 
interesses em comum e realizar 
ações conjuntas, elevando assim a 
qualidade dos serviços públicos 
prestados à população de toda a 
região.

São firmados através de cre-
denciamentos e tem como objeti-
vo a prestação de serviços à comu-
nidade. 

No ano de 2016 foram realiza-
dos um total de exatos de 25.029 
mil procedimentos, incluindo con-
sultas, exames de imagem, fonoa-
udiologia, fisioterapia, exames 
laboratórios, entre outros.

Ação resulta em sistema digital CIS realiza 
milhares de 
procedimentos 

lizada. A quarta etapa acontece em janei-
ro sendo a comunicação do sistema ao 
cidadão.

A nova plataforma centraliza as infor-
mações de estoque de medicamentos de 
todas as unidades de saúde para que a popu-
lação conte com o medica-
mento certo, na quantidade 
certa quando precisar. “O 
aplicativo irá facilitar a vida 
da população, pois nele 
constarão os medicamen-
tos em locais próximos e o 
histórico médico”, destaca a 
gerente de Saúde do CIS-
AMFRI, Jacqueline Mirtes 
Alves da Silva.

DESEMPENHO
INOVAMFRI

RELATÓRIO
Levantamento de dados reuniu informações sobre hospitais, exames, 
atendimento por SAMU e filas de espera nas unidades de saúde 
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» Presidente da AMFRI, Roberto Carlos de 
Souza abriu o primeiro encontro

»  Resultados de levantamento são resultado 
de vários encontros de técnicos municipais

»  Layout do App

» Prefeitos atuais e eleitos e o secretário de Estado da Saúde Kleinubing estiveram presentes

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



BALNEÁRIO PIÇARRAS
 

PRAÇA DA HARMONIA - 
Orçamento e projeto elétrico, 
estrutural e hidrossanitário
 
Rua Abílio Manoel de Borba e 
Rua Pedro Rodrigues da Silva
Projeto e Orçamento da Pavimen-
tação Asfáltica, Drenagem Pluvial 
e Sinalização viária
Área de pavimentação de rua: 
5.899,80m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 662.449,80
 
 

BOMBINHAS

Rua Rio Doce
Projeto e orçamento de pavimen-
tação com lajotas sextavadas, dre-
nagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação de rua: 
2.862,85m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 372.355,79
 

Rua Rio Cristalino
Projeto e orçamento de pavimen-
tação com lajotas sextavadas, dre-
nagem pluvial e sinalização viária
Área de pavimentação de rua: 
3.111,90m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 439.690,68
 
Rua Elefante
Projeto e orçamento de uma   
ponte.
Área de 132,10m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 332.069,23
 
 

CAMBORIÚ

CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO 
IDOSO 
Projeto e orçamento do arquitetô-
nico, estrutural, elétrico, hidros-
sanitário e preventivo contra 
incêndio
 
 ITAJAÍ

Ampliação de rede
Projetos para as ruas, Pedro 
Manoel Moreira, Rua Vergílio 
Cadore e Rua Luiz Alcebíades 
Pereira

SERVIÇO DE ATENDIMENTO A 
CRIANÇA ITAJAIENSE 
Projeto arquitetônico estrutural, 
elétrico, hidrossanitário, preventi-
vo de incêndio, rede de comuni-
cação e projeto de drenagem plu-
vial da área de implantação
 

 ITAPEMA

Rua 109 - Projeto e orçamento 
referente à pavimentação asfálti-
ca, drenagem pluvial e sinaliza-
ção viária
 

ENGENHARIA E ARQUITETURA

Setor encerra 2016 com mais
de 400 ações realizadas 

s municípios associados à OAMFRI são continuamente 
assessorados pela equipe de 

Engenharia e Arquitetura da associa-
ção No ano de 2016, o setor realizou 
mais de 400 ações em benefício de 
seus municípios. As ações contem-
plam estudos preliminares, pareceres 
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de projetos e obras, acompanhamento 
de obras e check-lists.

Rubens Adriano Kinaipp, engenhe-
iro civil da AMFRI, conta que 2016 foi 
um ano atípico, devido a grande quan-
tidade de projeto elaborados no ano 
anterior que resultaram em um maior 
número de check list's que se trata da 

análise, acompanhamento e aprova-
ções junto a Caixa Econômica Federal, 
ao Banco de Desenvolvimento de 
Santa Catarina (BADESC) e aos Minis-
térios Federais. 

Veja abaixo alguns projetos 
desenvolvidos no último semestre.

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



NAVEGANTES

Rua Regina Milanez Maccarini
Projeto e orçamento de pavimen-
tação com lajotas sextavadas, dre-
nagem pluvial e sinalização viá-
ria
Área de pavimentação de rua: 
1.649,35m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 281.184,77
 
Beco Martimiano Teixeira
Projeto e orçamento de pavimen-
tação com lajotas sextavadas,  
drenagem pluvial e sinalização 
viária.
Área de pavimentação de rua: 
1.972,20m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 402.224,21
  
 
PENHA

Creche Recanto do Arvoredo
Projeto e orçamento do arquite-
tônico, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário, instalações espe-
ciais e preventivo contra incêndio
Área total: 675,00m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 1.128.029,33

Quadra Society do Gravatá 
com vestiário
Projeto e Orçamento do Arquite-
tônico, Elétrico, Estrutural, 
Hidrossanitário, Preventivo Con-
tra Incêndio

CRECHE DO GRAVATÁ E 
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY -
Projeto e orçamento do arquite-
tônico, estrutural, elétrico, 
hidrossanitário, instalações espe-
ciais e preventivo contra incêndio 
da Creche do Gravatá

Avenida 462A
Projeto e orçamento referente à 
pavimentação asfáltica (pista e 
ciclovia), pavimentação em paver 
(passeio), drenagem pluvial e   
sinalização viária
Área de pavimentação de rua: 
7.531,05m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 1.228.147,12
 
Rua 436A
Projeto e orçamento referente à 
pavimentação asfáltica (pista e 
ciclovia), pavimentação em paver 
(passeio), drenagem pluvial e  
sinalização viária
Área de pavimentação de rua: 
4.658,10m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 828.532,81
 
 

LUIZ ALVES

RUA OSNI LUIZ SCHMITZ - 
Projeto e orçamento de pavimen-
tação em paver, adequação da 
drenagem pluvial e sinalização 
viária
 
Rua 3 de Janeiro
Projeto e orçamento de pavimen-
tação em paver, adequação da 
drenagem pluvial e sinalização 
viária.
Área de pavimentação de rua: 
1.885,85m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 307.848,47
 
Rua Ângelo Paulim
Projeto e orçamento de pavimen-
tação em paver, adequação da 
drenagem pluvial e sinalização 
viária.
Área de pavimentação de rua: 
1.490,20m²
Orçamento Estimativo: 
R$ 224.073,38
 

Unidade de Saúde Nossa 

Senhora de Fatima

Projeto e orçamento do arquitetô-

nico, estrutural, elétrico, hidrossa-

nitário, preventivo contra incêndio 

e instalações especiais

Área total: 257,91m²

Orçamento Estimativo: 

R$ 543.703,48

 PORTO BELO

AV. HIRONILDO CONCEIÇÃO 

DOS SANTOS  

Projeto e orçamento de pavimen-

tação asfáltica, drenagem pluvial 

e sinalização viária.

Área de pavimentação de rua: 

12.711,00m²

Orçamento Estimativo: 

R$ 2.770.621,97

 

Morro de Bombas

Projeto e Orçamento do muro de 

arrimo e recuperação da pavi-

mentação

Área total: 74,10m²

Orçamento Estimativo: 

R$76.653,34

 

Píer Turístico

Projeto e Orçamento da instala-

ção de rede lógica e preventivo

Área total: 1.503,79m²

Orçamento Estimativo:

 R$ 80.024,24
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»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



SICONV
Realizado em parceria com a FECAM  e a EGEM, curso preparou técnicos 
para a elaboração de projetos por meio de plataforma do governo federal
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AMFRI sedia capacitação sobre 
Sistema Nacional de Convênios

ervidores públicos municipais Sdas prefeituras da região da 
AMFRI e representantes de orga-

nizações da sociedade civil (OSCs) par-
ticiparam no dias 24 e 25/07 do curso da 
Rede SICONV – Módulo I, para inician-
tes. O curso gratuito aconteceu no audi-
tório da AMFRI, em Itajaí, promovido pela 
associação em parceria com a Federação 
Catarinense de Municípios e EGEM.

Foram tratadas da introdução ao 
SICONV e portaria nº 507/2011 condu-
zida pela coordenadora do Escritório 

de Projetos da FECAM, Marli Burato, 
seguido pelo “Marco Regulatório da 
Sociedade Civil– Lei nº 13.019/2014”, 
palestrado pelo Diretor Executivo da 
EGEM, Alexandre Alves. Valéria Grossl 
da Silva, assessora da AmplaNorte, 
regeu uma oficina sobre a elaboração 
dos projetos e o assessor  da AMFRI, 
Roberto Albertino de Souza encerrou 
o curso explicando sobre a operacio-
nalização do SICONV e fazendo uma 
prática de como realizar o cadastra-
mento de propostas.

No dia 06/12, aconteceu o encer-
ramento do curso de “Atualização 
em Produção Cultural”, num total 
de 60 horas teóricas e 60h teórico-
práticas entre visita técnica, organi-
zação de exposição cultural e prepa-
ração de projeto cultural. A realiza-
ção foi da Univali em parceria com a 
AMFRI.

O curso teve como objetivo pro-
mover a formação do aluno e auxili-
ar na implementação de projetos e 
apropriação de conhecimentos da 
linguagem, produção artística e de 
gestão organizacional. “Esta inicia-
tiva do colegiado é pioneira no Esta-
do e os alunos tiveram a oportunida-
de de se qualificar para contribuir 
com a cultura local”, ressaltou a pre-
sidente do Colegiado de Cultura da 
AMFRI, Regina Célia Correia.

No começo de julho, secretários, 
técnicos, e produtores rurais de seis 
municípios da região estiveram na 
sede da AMFRI para aprimorar conhe-
cimentos. A capacitação “Nota Fiscal 
de Produtor Eletrônica” foi conduzida 

pelo assessor em movimento econô-
mico da associação, Romário Pereira.

Romário mostrou as vantagens, 
requisitos e emissão da nota em ver-
são eletrônica. Para emitir a NFP-e é 
necessário fazer a habilitação do pro-
dutor rural. O assessor da AMFRI ensi-
nou passo a passo como fazer o cadas-
tro no site da Secretaria de Estado da 
Fazenda, e como acessar ao sistema 
que emite a nota.

“O curso veio a contribuir com os 
nossos conhecimentos técnicos e com 
isso estamos mais preparados a repas-
sar as devidas informações aos produ-
tores primários”, enfatizou José Carlos 
Braga Pinheiro, consultor técnico da 
Prefeitura de Itajaí.

Curso qualifica na emissão de 
NF eletrônica para produtor rural

VANTAGENS

Curso forma 
primeira turma

PRODUÇÃO CULTURAL

»  Curso reuniu técnicos no auditório da AMFRI

Cursos gratuitos geram uma 
economia de R$ 293 mil 

BALANÇO

As capacitações gratuitas ofereci-
das pela AMFRI aos Municípios da 
região do Vale Rio Itajaí geraram uma 
economia de R$ 293 mil. Os cálculos 
para chegar a este resultado, são base-
ados na economia dos integrantes com 
o pagamento de taxas de inscrição. O 
valor mínimo estimado por participan-
te foi de R$ 200,00, quantia que órgãos 
como a FECAM arrecadam por pessoa.

No período de fevereiro até 
dezembro de 2016 foram realizados 
pela entidade 22 eventos, chegando a 
uma participação total de 1.465 pesso-
as. A AMFRI promoveu cursos gratui-
tos nas áreas de Educação, Assistência 
Social, Comunicação, Saúde, Conta-
doria, Controle Interno, Cultura, 
Desenvolvimento Urbano, Gestão de 
Convênios e Captação de Recursos.»  Curso da AMFRI teve apoio da Univali

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



A AMFRI realizou em 25 de agosto 
uma capacitação sobre o SIGEF – Siste-
ma Integrado de Planejamento e Gestão 
Fiscal.  Gestores Municipais de Convêni-
os, Secretários, Técnicos e responsáveis 
pela Prestação de Contas das cidades da 
região e municípios convidados apren-
deram mais sobre a utilização do Módulo 
Transferências do SIGEF.

Os participantes estiveram atentos a  
temas como a legislação de transferênci-
as voluntárias, a composição do módulo, 
em como fazer a alteração de cadastro e 
consultas aos programas de transferên-
cia. Roberto de Souza, assessor de proje-
tos da AMFRI, conduziu o curso e destaca 
que o momento foi utilizado para apresen-
tar dicas que facilitem o trabalho dos técni-
cos que atuam na captação e gerencia-
mento de convênios estaduais pelo  SIGEF.

Curso aborda 
captação e 
gerenciamento 

PRÉ-GOVERNO

entenas de gestores dos estados Cdo Sul do país participaram de 7 
a 9 de novembro do Seminário 

Novos Gestores. Os prefeitos eleitos e 
reeleitos da Foz do Rio Itajaí estiveram 
em Brasília para o evento organizado 
pela Confederação Nacional de Municí-
pios (CNM). Em debate, temas como 
“Os Desafios da Gestão Local e as Políti-
cas Públicas”, e Orientações Jurídicas de 
Início e Transição de Mandato. O secretá-
rio executivo da AMFRI Célio José Ber-
nardino os acompanhou na busca por 
conhecimento nas diversas áreas na 
administração municipal.

A mobilização para participar do even-
to também foi feita pela associação que 
promoveu uma reunião com os prefeitos 
da região eleitos em 13/10. Nesta opor-
tunidade o Presidente da AMFRI, Rober-

to Carlos de Souza, deu as boas vindas 
aos novos gestores. “Sejam todos bem 
vindos a nossa associação. Estamos de 

Novos mandatários dos municípios da Foz do Rio Itajaí debateram
temas como os desafios da gestão local e a transição de governo

RECURSOS

Prefeitos participam em Brasília
de Seminário de Novos Gestores

portas abertas e auxiliará e muito vocês 
nessa caminhada que se inicia no próxi-
mo ano. Desejo muito sucesso a todos”. 
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» AMFRI mobilizou os  prefeitos para participarem de seminário organizado pela CNM

Entender melhor a IN 20 no contexto 
da gestão, da contabilidade e do controle 
interno foi o principal objetivo do evento 
realizado em 16 e 17/8, na sede da AMFRI. 
Cerca de 60 pessoas, entre secretários, 
contadores, controladores internos, audi-
tores internos, e servidores municipais 
participaram do curso sobre a Instrução 
Normativa n. 20 do Tribunal de Contas 
de Santa Catarina (TCE-SC).

O curso foi promovido pela FECAM 
em parceria com a AMFRI. “Trabalhamos 
bem as medidas de gestão de controle, as 
quais precisam ser implantadas no municí-
pio e também disponibilizamos modelos 
para auxiliar os controladores internos e 
gestores, na prestação de contas junto ao 
TCE”, comentou o especialista em Contro-
ladoria e Administração Pública, Alexan-
dre Alves, que conduziu a capacitação.

O presidente do colegiado de conta-
dores da AMFRI e contador do município 
de Itajaí, Everaldo Izaú Desidério, conta 
que o curso atendeu todos os objetivos 

Curso esclarece instrução
normativa IN20 do TCE

CONTROLE CONTÁBIL

»  Especialista Alexandre Alves conduziu 
capacitação para 60 servidores públicos

esperados e afirmou que com o conhe-
cimento adquirido cada gestor tem con-
dições e torna-se responsável também 
pelos atos da gestão, com esta forma de 
cobrança através da IN 20.

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



a reunião do dia 1º/11, em Rio Ndo Sul, foi eleita a nova direto-
ria do Colegiado de Secretários 

Executivos de Associações de Municípi-
os de Santa Catarina. Célio José Bernar-
dino, secretário da AMFRI passou a pre-
sidência do Colegiado ao secretário exe-
cutivo da Associação do Alto Uruguai 
Catarinense – AMAUC, Roberto K. Perei-
ra, tendo como vice-presidente do Cole-
giado o executivo da Associação dos 
Municípios do Médio Vale do Itajaí – 
AMMVI, Rafael Côrrea.
        Em seu discurso o secretário da 
AMFRI agradeceu a oportunidade dada 
por seus colegas de ter ficado dois anos à 
frente do Colegiado. “Foi muito gratifi-

cante conduzir esta turma em 2015 e 
2016, e ainda desejo ao Betinho que ele 
faça um excelente trabalho, lembrando 
que estaremos sempre juntos nessa 
caminhada”, colocou Célio José Bernar-
dino.
       Já o novo presidente falou do desejo 
de continuar o ótimo trabalho que já 
vinha sendo feito e dos desafios dessa 
gestão. “O Colegiado é formado por um 
grupo de amigos que tem muita afinida-
de e o mesmo princípio que é trabalhar 
em prol dos municípios. Eu acredito que 
tenhamos uns desafios a mais em fun-
ção de que entraremos em nova gestão 
municipal, novos prefeitos, mas isso faz 
parte da missão”, concluiu.

»  Rafael Côrrea (AMMVI), Roberto Kurtz
Pereira (AMAUC), Célio Bernardino (AMFRI) 
e  a vice-presidente da FECAM Sisi Blind 

Assessores 
de projetos 
fortalecem 
colegiado 

INTEGRAÇÃO 

O Escritório de Projetos da FECAM rea-
lizou em 26 de agosto, na sede da AMFRI 
em Itajaí, uma reunião com Assessores de 
Projetos das Associações de Municípios 
de SC.  Na pauta da reunião esteve a avali-
ação das ações da Rede de Assessores de 
Projetos de Santa Catarina, dos cursos do 
programa SICONV, a  aprovação do mode-
lo de relatórios de controle e gestão de con-

vênios, além das ações e planejamento 
para o próximo ano.

Para Marli Burato, coordenadora do 
Escritório de Projetos da FECAM, a reu-
nião foi muito importante para elaborar 
um amplo planejamento de ações, capa-
citações e também da valorização dos 
Assessores de Projetos. “Esses profissio-
nais são ferramentas essenciais, asses-

Prefeitos solicitam regularização 

GOVERNO DO ESTADO

Prefeitos estiveram reunidos em 
14/10 na Assembleia Geral na FECAM, 
em Florianópolis Luzia Coppi Mathias, 
Presidente da FECAM e Prefeita de Cam-
boriú, e Célio José Bernardino, até 
então, Presidente do Colegiado de Exe-
cutivos coordenaram o encontro em 
que os prefeitos decidiram pela negoci-
ação com o Governo do Estado para que 
o mesmo devolva os recursos do ICMS 
que foram encaminhados ao Fundosoci-

»  Colegiado ligado a 
FECAM foi criado em
2014 e seu primeiro 
presidente  foi 
assessor da AMFRI

sorando os municípios de uma região em 
suas demandas junto aos Governos Esta-
dual e Federal”.

Participaram representando a AMFRI, 
o assessor de projetos e convênios, 
Roberto de Souza; e Maycoln Vilas Boas 
de Andrade, Presidente do Colegiado 
Regional de GMC's e também assessor de 
convênios  da Prefeitura de Bombinhas.

Secretário executivo da Amfri passa 
Presidência de Colegiado Estadual

LIDERANÇA
Grupo debate constantemente temas de extrema importância para o 
municipalismo catarinense, traçando caminhos a serem percorridos 
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» Prefeitos destacaram a grave crise que passam
e como a retenção de recursos agrava a situação

al sem a devida partilha com os municí-
pios.

A solicitação de proposta foi feita 
presencialmente ao presidente do 
BADESC, José Caramori, que represen-
tou o Estado durante a Assembleia. A 
FECAM, representando os municípios 
catarinenses, também encaminhou for-
malmente uma solicitação apresentan-
do a proposta ao governador Raimun-
do Colombo. 

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



No dia 6 de outubro, foi realizada 
mais uma Reunião Ordinária do Conse-
lho Consultivo do projeto da InovAMFRI, 
em Florianópolis.  Prefeitos da região da 
Foz do Itajaí, atuais, reeleitos, e os novos 
eleitos participaram do encontro. 

O presidente do Conselho Consultivo, 
Paulo Bornhausen conduziu a apresen-
tação sobre a atual fase do projeto, as 

Curso visa formar 50 Líderes 
Públicos para atuarem na região 

últimas ações e um resumo do Diagnós-
tico Econômico Regional.

Uma excelente notícia para os muni-
cípios foi à volta de Balneário Camboriú 
como associada à AMFRI, fato já firmado 
com o prefeito eleito Fabrício Oliveira 
que estava presente no encontro. 

“Reforço a importância e o compro-
misso de Balneário Camboriú retornar a 

AMFRI, para avançar 
nas discussões regio-
nais, imprescindíveis 
para o desenvolvimen-
to econômico integra-
do e sustentável dos 
municípios”, destacou 
o futuro prefeito.

InovAmfri apresenta relatório 
a Prefeitos atuais e eleitos  

ATIVIDADES

e setembro até março acontece Dno auditório da AMFRI o Curso de 
Formação de Líderes Públicos. 

Composto por quatro módulos que abor-
darão nove temas, totalizando 280 horas 
de formação, a iniciativa é uma ação do 
InovAMFRI. A promoção é do Centro de 
Liderança Pública (CLP) e da associação.

O secretário da ADR de Itajaí, Gaspar 
Laus, e o secretário executivo da AMFRI, 
Célio José Bernardinho, fizeram a abertura 
da aula inaugural em 22/9. Em seguida, o 
presidente do Conselho Consultivo do 
InovAmfri, Paulo Bornhausen, fez um 

»  Novos gestores 
estiveram em peso 
participando 

O estudo do projeto pretende melho-
rar a mobilidade urbana regional envol-
vendo toda a comunidade da AMFRI. No 
final de julho o InovAMFRI promoveu o 
curso “Case de Mobilidade Urbana da 
Cidade de Barcelona”, na Univali de Bal-
neário Camboriú. 

Já em junho uma comitiva do projeto 
esteve em Portland, nos Estados Unidos, 
onde conheceu o sistema público de 
transporte da cidade americana. “O 
grupo de estudos do InovAMFRI preten-
de melhorar o sistema público de trans-
porte e a qualidade de vida da região a 
partir dos exemplos internacionais”, 
reforça o gerente do projeto, João Luiz 
Demantova.

O  InovAMFRI pretende entregar nos 
primeiros meses de 2017 os resultados 
dos estudos do Plano de Mobilidade 
Urbana Integrada. 

Modelos de 
mobilidade 
são analisados

PLANEJAMENTO

» Curso tem em média de cinco a seis encontros mensais e segue até março de 2017

panorama geral do projeto falando 
sobre suas ações e objetivos. 

No período da tarde Luana Tavares, 
Diretora Executiva do CLP já iniciou o conte-
údo do curso. A primeira aula ainda contou 
com a palestra do professor José Moulin Net-
to, presidente da Fundação João Goulart. 

O curso é gratuito e vai formar 50 ges-
tores focados em elevar o desenvolvimen-

to da região nos próximos anos. Foram ofe-
recidas 40 vagas para servidores públicos 
de carreira e outras 10 para estudantes de 
instituições de ensino superior. 

Os participantes farão parte de um 
conselho consultivo que servirá para auxi-
liar a associação na tomada de decisões 
estratégicas durante a próxima gestão 

das cidades.

FORMAÇÃO 
Objetivo é capacitar participantes por meio de conhecimentos 
que ajudem a enfrentar problemas e implementar soluções
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» Presidente do Conselho Consultivo, 
Paulinho participou da aula inaugural

Crédito: Silvia Letícia Daleffe 

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



Divulgação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
mostra que o desempenho melhorou em todos os municípios da AMFRIEVOLUÇÃO

o início do mês de setembro No Ministério da Educação 
(MEC) divulgou o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica 
(IDEB) de todas as cidades do país. Os 
dados mostraram que todos os municí-
pios associados à AMFRI seguem cres-
cendo na área da educação. Como des-
taque às médias para os Anos Iniciais, 
de 1º ao 5º ano, do Ensino Fundamental 
das Redes Municipais aumentaram 
desde a última avaliação em 2013 e 
superaram as metas estabelecidas.

Nas dez cidades, cerca de 90% dos 

PLANOS

Em 21/11 os técnicos responsá-
veis pelo preenchimento do diag-
nóstico do PAR encerraram as 
suas atividades. “Concluímos a 
orientação para elaboração das 
justificativas das quatro dimen-
sões da aba Diagnóstico do Plano 
de Ações Articuladas”, explica a 
consultora em educação da 
AMFRI, Gilmara da Silva. 

Outro grupo que também con-
cluiu suas atividades do ano foi 
dos responsáveis pelo Monitora-
mento dos Planos Municipais de 
Educação. Entre os principais 
temas debatidos e orientados 
estiveram o monitoramento e 
avaliação dos PMEs. As etapas do 
trabalho em regime de colabora-
ção com o MEC foram concluídas 
com a entrega do relatório de ati-
vidades que aconteceu em 30/11. 

Encontros 
ajudam 
técnicos
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Municípios superam metas 
do IDEB para os anos iniciais

Sistemas Municipais de Ensino supe-
raram a meta projetada pelo MEC nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
Regular para 2015. Nos Anos Iniciais 
foi o município que mais evoluiu na 
região tendo um aumento de 14,8% da 
nota de 2015 em relação a 2013. “Esta-
mos muito felizes com os resultados, 
pois é perceptível o desenvolvimento 
que a nossa região teve, pois trabalha-
mos muito para alcançarmos estes 
índices”, conta Silvana Maria M. Fran-
cisco, das Políticas Públicas Educacio-
nais de Navegantes.

O Seminário Diálogos sobre Gestão 
da Educação, promovido pela FIESC – 
Federação das Indústrias de Santa Cata-
rina foi realizado na manhã de 20 de 
setembro, com o apoio da AMFRI. 
Mozart Neves Ramos, diretor do Insti-
tuto Ayrton Senna e um dos maiores 
especialistas em educação do país foi 
um dos principais palestrantes.

A AMFRI contribui com a divulgação, 
convidando mais de 400 instituições de 
educação dos municípios da região. A 
mobilização surtiu efeito, lotando o 
seminário. “O evento materializa o inte-
resse e a ação do setor produtivo de SC 
com a educação pública e colabora 
para que a sociedade e a comunidade 
educacional discuta a ação da gestão 
escolar na qualidade de ensino”, desta-

GESTÃO DA EDUCAÇÃO

AMFRI apoia seminário em Itajaí

ca a consultora em educação da 
AMFRI, Gilmara da Silva. O encontro 
na Secretaria de Educação de Itajaí fez 
parte do Movimento Santa Catarina 
pela Educação. Entre os presentes, 
representantes do Colegiado de Gestão 
em Educação da Região da Foz do Rio 
Itajaí (CoGemfri) e  profissionais da área.

Em 11/11, a consultora em educação 
da AMFRI, Gilmara da Silva, apresen-
tou na assembleia de Prefeitos o 
Balanço de Financiamento das Políti-
cas Educacionais estabelecidas em 
regime de colaboração dos municípios 
da AMFRI com o Governo Federal. Do 
valor pactuado entre o MEC e os muni-
cípios da AMFRI de 2010 e 2016 para 
obras, envolvendo PAR, PAC e Emen-
das Parlamentar, R$ 27.739.352,18 
foram pagos. O destaque foi o municí-

FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO

Balanço é apresentado a prefeitos
pio de Penha, o único na região que 
pactuou e teve 100% dos valores 
pagos, somando mais de R$ 1 milhão.

Das 48 obras na área da educação, 
28 já estão concluídas, 12 seguem em 
execução, 7 em licitação e uma foi can-
celada. Para mobiliários, equipamen-
tos e veículos o valor total pactuado 
entre o MEC e os municípios da região 
da AMFRI entre os anos de 2011 e 2016 
por meio do PAR e Emendas Parlamen-
tares foi de mais de R$ 10 milhões. 

» Entrega de relatório marcou conclusão 
das etapas do trabalho de técnicos

» Auditório lotado para prestigiar seminário

EVOLUÇÃO*
Nota Média do IDEB na região da AMFRI
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»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



FORMAÇÃO
Durante todo o ano, Grupo de Trabalho da Educação Especial
se reuniu para discutir ações inclusivas para o setor na região
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No segundo semestre de 2016 a AMFRI 
promoveu uma capacitação aos Conselhe-
iros Municipais de Educação da região. 
Quatro encontros compuseram a forma-
ção continuada. Entre os temas tratados 
estiveram implicações das ações do Con-
selho Municipal de Educação para garantir 
o direito à educação, a Estrutura do Conse-
lho, seus Encaminhamentos e seu Planeja-
mento.

A formação continuada de 16 horas foi 
uma iniciativa do Colegiado de Secretários 
de Educação da AMFRI. O evento tem 
como objetivo principal orientar sobre os 
procedimentos de natureza técnico-
educacional, jurídica, administrativa e de 
planejamento, com a finalidade de prover 
os Conselhos de Educação dos municípios 
da região com informações necessárias 
para o seu pleno funcionamento.

Dias 7 e 8/10, foi realizado o evento 
“FNDE Soluções Locais” no Hotel 
Marambaia, em Balneário Camboriú. 
Gestores e técnicos da área da educa-
ção, dos municípios da região e AMFRI 
puderam tirar dúvidas e sanar pen-
dências específicas sobre a implanta-
ção e operação de programas educaci-
onais do governo federal.

O encontro objetivou estreitar 
laços entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação com 
os municípios e Estado. Além do aten-
dimento aos técnicos do FNDE, acon-

GT amplia conhecimentos sobre
inclusão e a Educação Especial 

Municípios esclarecem dúvidas
relacionadas aos repasses do FNDE

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

CEDIN de Itajaí é premiado 

FORMAÇÃO CONTINUADA

m 2016 o Grupo de Trabalho E(GT) de Educação Especial da 
AMFRI esteve reunido sete 

vezes, sendo todas com o intuito prin-
cipal de compreender a importância 
área, debater e desenvolver ações. No 
encontro de 8 de agosto, os integran-
tes apresentaram estudos para a 
implementação de uma política de edu-
cação especial na perspectiva da edu-
cação inclusiva no âmbito regional. 

Outro grupo que também reali-
zou sete reuniões no último ano foi o 
Fórum Macrorregional Educação e 
Diversidade Etnicorracial.  O FOMEDE 
é voltado à articulação e discussão de 

políticas públicas, comprometidas 
com temas correlatos com a temática 
etnicorracial/gênero na  área de edu-

A unidade escolar vencedora foi o 
CEDIN Napoleão de Souza, no bairro 
São Vicente, em Itajaí, e que recebeu 
equipamentos e materiais. O Comitê 
Central Organizador da etapa Itajaí da 
Volvo Ocean Race, em parceria com a 
AMFRI e a Secretaria Municipal de Edu-
cação promoveu o Concurso Sustenta-
bilidade e Inovação. A iniciativa teve 
como objetivo criar estratégias que 
possibilitem a resolução de problemas 

ambientais de cada comunidade.
Professores, profissionais do 

setor junto aos alunos e comunidade 
elaboraram projetos e executaram 
as ações propostas. O concurso 
envolveu toda a comunidade educa-
tiva e sociedade de Itajaí durante os 
anos de 2014 e 2015. O projeto ven-
cedor foi coordenado pela professo-
ra Cristiane Kirsten que atua na uni-
dade.

SUSTENTABILIDADE

teceram palestras tratando de obras 
do setor, Plano de Ações Articuladas 
(PAR) e prestação de contas.  

Preocupados com os temas em 
debate, a presidente da Federação 
Catarinense de Municípios – FECAM, e 
prefeita de Camboriú, Luzia Coppi Mat-
hias e o presidente da AMFRI e prefeito 
de Navegantes, Roberto Carlos de 
Souza estiveram participando. Ainda 
estiveram presentes engenheiros da 
AMFRI, integrantes do Colegiado de 
Educação, e o assessor de convênios e 
projetos da AMFRI.

»  Capacitação de 16 horas foi iniciativa
do Colegiado de Secretários de Educação

cação e cultura no processo ensino e 
aprendizagem em todas as redes 
públicas de ensino da macrorregião.

Evento orienta
conselheiros 

»Implementação da política de educação especial é foco do GT da AMFRI

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV



INOVAÇÃO 
Escolha foi feita em processo colaborativo ao longo de diversos
encontros com agentes públicos e representantes do trade
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País, sendo os Paranaenses os que mais 
visitam a região. Em se tratando de países 
estrangeiros, a maioria vem da Argentina 
(77%). Já a permanência no Estado redu-
ziu na baixa temporada, ficando, em 
média, três noites. Na baixa temporada, 
recebemos um maior percentual de turis-
tas que vem pela primeira vez a Costa 
Verde & Mar (37%). Estes avaliaram de 
maneira global os destinos pesquisados 
com nota de 4,4 num total de 5. O resulta-
do mais expressivo foi que 95% das pes-
soas recomendam e voltariam à região. 

turismo

Pesquisa identifica perfil do 
turista da baixa temporada

Pela primeira vez foi realizada nos 
municípios do litoral da região uma pes-
quisa de demanda de baixa estação. O 
objetivo foi conhecer o perfil e as neces-
sidades dos turistas que nos visitam na 
baixa ocupação. Entre os meses de 
junho e novembro, 367 pessoas foram 
entrevistadas. Os principais resultados 
foram interessantes, pois evidenciaram 
perfis, por vezes, distintos dos visitantes 
da alta temporada.

Entre os dados, verificou-se que a 
maioria (71%) vem de outros Estados do 

» Nos últimos meses, consultoria promoveu encontros para definir ação inovadora 

ocada na tecnologia da informa-Fção e na prestação do serviço de 
informações, a nova ação inovado-

ra regional definida foi o “Conecte-se 
Costa Verde & Mar”. A escolha tem como 
público alvo o visitante/turista e a comu-
nidade/morador. Essa ação é mais uma 
das que compõem o projeto InovAmfri.  A 
empresa Prisma Consultoria é responsá-
vel por conduzir o projeto do turismo.

Após inúmeras reuniões realizadas 
nos últimos meses entre a Prisma, secre-
tários, técnicos e trade turístico da região, 
a etapa de definição foi concluída.  “Está 
prevista a apresentação em janeiro do 
termo de referência, contendo o escopo e 
especificações técnicas da ação”, explica 
o Presidente do Colegiado de Secretários 
de Turismo da AMFRI, Sérgio Schultz.

Todos os participantes concordaram 
que a ação escolhida atende a uma forte 
demanda da região, bem como as neces-
sidades da atualidade, objetivando o 

Conecte-se Costa Verde & Mar é 
escolhida como ação do InovAmfri

DEMANDA

Vídeo ganha
divulgação 
internacional

COSTA VERDE & MAR

O vídeo institucional “Pra viver 
dias incríveis: versão pra curtir”, da 
Costa Verde & Mar, participou do Fes-
tival Internacional de Audiovisual da 
Cultura e Turismo (Fiacult).   O materi-
al da região ficou entre os finalistas ao 
prêmio e por isso ganhou divulgação 
em feiras de turismo no Brasil e na 
Europa, nos cinemas do Brasil e da Itá-
lia e pela internet. 

Em 2016, o CITMAR 
participou de diversas 
feiras e eventos, alguns 
deles em parceria com a 
Santur (Santa Catarina 
Turismo S/A). Conheça 
os locais em que a 
região esteve represen-
tada ao longo de 2016.

Costa Verde & Mar 
em feiras e eventos

DIVULGAÇÃO
LOCAL EVENTO

Seatrade Cruise Shipping
Feira Internacional de Turismo - BTL
Salão Profissional de Turismo - ABAV-PR
FIMAR
WTN Latin America e 39º Braztoa
BNT – Bolsa de Negócios Turísticos
Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu
AVIRRP 2016
44º ABAV
Rodada de negócios BNT
Açor e Marejada
Rodada de negócios BNT
Rodada de negócios BNT
26º Festival do Turismo de Gramado

Fort Lauderdale - EUA
Lisboa
Curitiba
Itajaí
São Paulo
Itajaí
Foz do Iguaçu
Ribeirão Preto
São Paulo
Santiago - Chile
Itajaí
Lima – Peru
Buenos Aires - Argentina
Gramado

desenvolvimento e a inovação. Para Sylvio 
Gumz, Presidente do Conselho Municipal de 
Turismo (Comtur) de Bombinhas a sub ação 
mais importante será preparar os moradores. »  Roberto Albertino de Souza abordou

o cadastro de propostas no SICONV



Turistas contam com novos atrativos

AMPLIAÇÃO 
Roteiro Cultural da Costa Verde & Mar ganhou mais 15 atrativos 
após visitas técnicas de equipes do Citmar e do Sebrae/SC
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Os  v is i tantes  da 
Costa Verde & Mar 
ganharam novos 

atrativos para conhecer 
um pouco mais da história 
e da cultura dos municípios 
que integram litoral e inte-
rior. Ao todo, são 15 novos atrativos 
que passaram a fazer parte do Rote-
iro Cultural com a atualização reali-
zada em 2016. O Roteiro Cultural 
passa agora a contar com 132 atra-
tivos no total. Para definir as altera-
ções, foram feitas visitas técnicas, 
e compilação de dados para a inser-
ção das novidades.

Foram incluídas praças públicas, 
monumentos históricos, espaços cul-
turais, entre outros. Praticamente 
todos os municípios da região foram 

contemplados com novos 
locais. Para levar ainda mais 
informações aos visitantes, a 
equipe do Consórcio Intermu-
nicipal de Turismo Costa Verde 
& Mar, em parceria com o 
Sebrae/SC, atualizou o site.

Encontros: Foram realizados 
nos municípios de Balneário Piçar-
ras, Bombinhas, Itajaí, Itapema, 
Luiz Alves, Navegantes e Porto 
Belo. Nos encontros, foram expos-
tas as atualizações, o roteiro cultu-
ral e palestra sobre a importância do 
bom atendimento aos turistas. O 
objetivo principal foi aproximar os 
parceiros do roteiro, bem como pre-
pará-los para a alta temporada, 
munindo-os com material de divul-
gação. 

A região catarinense está entre 
os primeiros polos náuticos do Bra-
sil e possui grande estímulo ao 
investimento no setor. O diagnós-
tico foi realizado pelo Consórcio 
de Turismo (Citmar), Sebrae SC e 
municípios consorciados. O obje-
tivo foi mapear desde os equipa-
mentos de transporte, passando 
pelas empresas que atuam em 
diversos nichos como  de serviços 
e equipamentos de lazer, inte-
grando marinas, clubes, trapi-
ches, agências, operadoras de 
mergulho e outras do gênero.

O projeto ainda prevê a elabora-
ção de um guia náutico que será lan-
çado em março de 2017, além de 
capacitação com as empresas 
mapeadas e seminário regional de 
apresentação dos resultados. “Que-
remos nos munir de todas as infor-
mações para buscarmos sempre o 
melhor e atender a expectativa de 
quem nos visita”, afirma presidente 
do colegiado, Sergio Schultz.

» No total, roteiro passou a ter 132 atrativos

Serviços 
turísticos são
mapeados

TURISMO NÁUTICO

Cicloturismo tem nova etapa

CIRCUITO

O primeiro circuito oficial de ciclotu-
rismo do Brasil a envolver litoral e interi-
or, o Costa Verde & Mar, foi atualizado. 
Os 255 quilômetros que integram paisa-
gens rurais e litorâneas, passaram a con-
tar com sete etapas. Uma das novidades 

refere-se à divisão do trecho de retorno, 
considerado o mais longo, somando 60 
quilômetros. 

Eventos: Um importante evento da 
área ocorreu nos municípios de Itajaí e 
Camboriú, o Pedalli Costa Verde & Mar, 
no final do mês de setembro e reuniu 
em sua 3ª edição cerca de 600 ciclistas 
que percorreram 83km.

Outro roteiro que também reuniu 
centenas de participantes foi a 2ª edição 
da Rota dos Navegantes: caminhos 
entre a terra e o mar. Realizada pelo 
Instituto Alouatta, a caminhada passou 
por um dos roteiros de Ecoturismo e 
Turismo de Aventura da Costa Verde & 
Mar para resgatar a história e contar um 
pouco das tradições dos primeiros nave-
gantes da região.

Atualização aperfeiçoa busca por destinos

Pensando em auxiliar turistas e mora-
dores a obter mais informações da 
região, o aplicativo da Costa Verde & Mar 
passou por atualização. Entre as novida-
de está o novo layout e a integração com 
o FacilePlan, plataforma de planeja-

mento que serve para auxiliar os desti-
nos no desenvolvimento sustentável do 
turismo. Além disso, a realidade aumen-
tada e a facilidade para localizar os desti-
nos e suas informações também são 
características que foram aperfeiçoadas. 

APLICATIVO

»  Melhorias foram propostas para 
atender necessidades dos cicloturistas

Marcello Sokal

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV
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Prontos
para inovar
mais um ano

»  Roberto Albertino de Souza abordou
o cadastro de propostas no SICONV


