GESTÃO 2014

AMVALI COMEMORA 35 ANOS
ATUANDO DECISIVAMENTE PARA O DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ITAPOCU

ASSINADO
CONVÊNIO COM
ESCRITÓRIO
DE PROJETOS
DA FECAM

ELABORADO
PLANO DE
PREVENÇÃO
DE CHEIAS

AMVALI E
SENAR REALIZAM
“PROJETO CIDADANIA
RURAL”

CRIADO O
PLANO DE
GESTÃO DE
RESÍDUOS
SÓLIDOS

TCE E AMVALI
PROMOVEM
CICLO DE
ESTUDOS

CONVÊNIO COM
PUCPR VIABILIZA
MACROZONEAMENTO
REGIONAL

DIRETORIA DA AMVALI 2014
PRESIDENTE

1º VICE-PRESIDENTE

2º VICE-PRESIDENTE

LAURO FRÖHLICH
Prefeito de
Guaramirim

ROVÂNI DELMÔNEGO
Prefeito de São
João do Itaperiú

OSVALDO JURCK
Prefeito de
Schroeder

CONSELHO FISCAL
EFETIVOS

CLAUDEMIR
MATIAS FRANCISCO
Prefeito de Barra Velha

DIETER JANSSEN
Prefeito de
Jaraguá do Sul

MÁRIO FERNANDO REINKE
Prefeito de
Massaranduba

DELEGADO
JUNTO A FECAM

SUPLENTES

ALCEU MORETTI
Vereador de Corupá

JUAREZ LOMBARDI
Presidente da Câmara
de Guaramirim

SANDRO JAROZINSKI
Presidente da Câmara de
São João do Itaperiú

LUIZ CARLOS TAMANINI
Prefeito de Corupá

EXPEDIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2014
2 3

• Coordenação – Juliana Pereira Horongoso Demarchi • Jornalista Responsável – Albino Flores (SC 00081)
imprensa@amvali.org.br • Fotografias – Albino Flores/Adriane S. dos Santos/Cláudio Silvino/Flávio José e
Arquivo) • Diagramação – Márcio Schalinski - ID Editora Ltda • Tiragem – 400 exemplares
• Distribuição Gratuita, Circulação Dirigida. • Fone (47) 3370-7933 – www.amvali.org.br
• http://facebook.com/amvaliscv • Twitter: @amvali_sc

COLEGIADOS
PROMOVEM A INTEGRAÇÃO

A AMVALI mantém 13 colegiados e três Câmaras Técnicas com
o objetivo de orientar, planejar, debater, trocar experiências e padronizar
as ações de cada área no âmbito regional. Os grupos realizam diversas
reuniões, capacitações, seminários e eventos ao longo do ano.

Colegiado de Saúde

Colegiado de Administração,
Finanças e Tributação

Colegiado de Agricultura,
Pesca e Aquicultura

Colegiado de Assistência Social
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Colegiado de Contadores e
Controladores Internos

Colegiado de Cultura

Colegiado de Defesa Civil

Colegiado de Educação

Colegiado de Esporte

Colegiado de Planejamento
e Geoprocessamento

Colegiado de Procuradores e
Assessores Jurídicos

Colegiado de Turismo

Comitê Itapocu

Camara Técnica de Prevenção

Câmara Técnica de
Mobilidade Urbana

Câmara Técnica de
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APRESENTAÇÃO

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu apresenta as principais realizações de janeiro a dezembro de 2014,
sob a presidência do prefeito Lauro Fröhlich (Guaramirim). Em destaque alguns dos projetos e ações realizadas:

JANEIRO

ELEIÇÃO E POSSE

A diretoria da Amvali para o
exercício 2014/2015, foi eleita
no dia 29 de novembro de
2013. O mandato compreende
o período de 8 de fevereiro de
2014 a 8 de fevereiro de 2015.

AMVALI PRESTA
ASSESSORIA PARA
A PREFEITURA DE
SCHROEDER

A Associação dos
Municípios do Vale
do Itapocu através
da analista de
geoprocessamento
e engenheira
florestal, Karine Rosilene
Holler, presta assessoria
para a Prefeitura
Municipal de Schroeder,
na Secretaria de Águas,
Saneamento e Gestão
Ambiental e Secretaria
de Agricultura.

FEVEREIRO

AMVALI PARTICIPA DE REUNIÃO NA CÂMARA
DE VEREADORES DE SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

O assessor tributário e de movimento econômico da
AMVALI, Mateus Silvestrin, participou no dia 21 de janeiro
de reunião na Câmara de Vereadores de São João do
Itaperiú, a convite do presidente Sandro Jarozinski. O
objetivo foi entregar material onde constam informações
a respeito do Valor Adicionado (VA) dos municípios e
informações sobre a composição de receitas.

XII CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS
PRESIDENTE DA AMVALI FALA SOBRE GERAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O presidente da AMVALI, Lauro Fröhlich, prefeito de Guaramirim juntamente com os
demais prefeitos dos sete municípios da microrregião participaram em fevereiro do
XII Congresso Catarinense de Municípios, no CentroSul, em Florianópolis. Durante
o evento, o presidente Lauro Fröhlich participou de um painel e explanou sobre o
tema “Infraestrutura no Estado de Santa Catarina” e subtema “Setor Energético
- Geração e distribuição de Energia Elétrica”. Em sua fala, o prefeito destacou
a importância do setor energético para os investimentos em Santa Catarina.
Disse que “como o consumo de energia vem aumentando é necessário que os
investimentos sejam ampliados para não prejudicar o setor produtivo. O setor
energético é tema fundamental, uma vez que o crescimento econômico previsto
para os próximos anos terá um relevante papel no aumento da demanda de energia
elétrica. Não podemos esquecer que o abastecimento de água também depende
da geração e do fornecimento da energia elétrica”. A proposta foi incluída na Carta
Municipalista Catarinense elaborada pelos prefeitos durante o congresso.

PRESTAÇÃO DE CONTAS GESTÃO 2014
4 5

CIGAMVALI

Em fevereiro foi realizada a eleição e posse da diretoria do
Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública do Vale do Itapocu –
CIGAMVALI, conduzida pelo assessor jurídico, Marcos Fey Prosbt.
Atualmente, os sete municípios da AMVALI integram o consórcio
que tem por objetivo desenvolver e ofertar ganho de escala,
principalmente através da possibilidade de compras conjuntas
pelas prefeituras e ações consorciadas em diversas áreas.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO PIGIRS

A AMVALI juntamente com a EGEM iniciaram a elaboração do Plano
Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PIGIRS
envolvendo os sete municípios da microrregião. O plano é composto
essencialmente do diagnóstico, prognóstico e planejamento dos
componentes que integram a gestão e o gerenciamento de resíduos
sólidos, em sua geração, segregação, coleta, acondicionamento,
transporte, forma de tratamento e disposição final, com o intuito
de preservar o meio ambiente e assegurar a qualidade da saúde
pública. O supervisor do PIGIRS, Leocádio Neves e Silva,
informa que durante as audiências aconteceu a apresentação,
análise e foram coletadas sugestões.

AMVALI E FECAM ASSINAM CONTRATO

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu - AMVALI realizou
no dia 24 de fevereiro, a 119ª Assembleia Geral Ordinária. Durante a
assembleia, Marli Burato, da FECAM explanou sobre o “Escritório de
Projetos” criado pela Federação, que é um novo serviço oferecido aos
municípios que auxilia na elaboração de projetos para captação de
recursos. O escritório é uma estrutura de apoio para as prefeituras.

AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO

Durante o XII Congresso Catarinense de Municípios o prefeito de
Corupá Luiz Carlos Tamanini explanou sobre a ARIS - Agência
Reguladora Intermunicipal de Saneamento, do qual é presidente.

AMVALI CAPACITA SERVIDORES PARA O SICONV

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu realizou mais uma
capacitação sobre “Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse – SICONV”. Desta vez participaram da capacitação servidores
públicos municipais que atuam nas áreas de turismo e esporte nas sete
prefeituras municipais. Através do SICONV é possível a captação de
recursos financeiros federais.

PLANO DE MACRODIRETRIZES:
AMVALI REALIZA REUNIÃO TÉCNICA COM A PUCPR

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu realizou no dia 6
de fevereiro, a segunda reunião técnica com a equipe da PUCPR
referente ao “Plano de Macrodiretrizes Urbanísticas e de Inovação”.
O plano engloba os sete municípios da microrregião e visa o estudo
de macrodiretrizes urbanísticas e macrozoneamento regional, com
vistas ao planejamento físico-territorial, necessário para suportar
a expansão da base econômica e populacional ao longo dos
principais eixos de desenvolvimento da região, notadamente, BR
280 – BR 101 – contorno ferroviário – ferrovia litorânea – aeroporto
regional industrial, bem como estudos de traçados de novas
ligações viárias e intermodais na região nordeste catarinense.

AMVALI ACOMPANHA
OS TRABALHOS DE
REVISÃO DO PLANO
DIRETOR EM TRÊS
MUNICÍPIOS
Dentro do convênio
AMVALI com a PUCPR
três municípios iniciaram
a revisão dos Planos
Diretores: Guaramirim,
Schroeder e Barra Velha.

MARÇO
AULA MAGNA
DA ESCOLA
DE GOVERNO
E CIDADANIA
DA AMVALI

A Escola de Governo e Cidadania da AMVALI realizou a aula magna sobre “Associativismo de Municípios”, no dia 5 de março, às 19 horas, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. A aula foi ministrada pelo Presidente do Conselho de Administração da Marisol S.A, empresário Vicente Donini.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu através do Colegiado de
Assistência Social realizou evento alusivo ao Dia Internacional da Mulher
no dia 20 de março, no auditório da Fameg/Uniasselvi, em Guaramirim.
Durante o evento foi realizada a palestra sobre “Motivação e Valorização
da Mulher”, ministrada por Rosemeire Puccini Vasel, doutora em história,
professora e ex-vice-prefeita de Jaraguá do Sul. Rosemeire falou sobre
a mulher na sociedade capitalista e na sociedade humanística, sobre a
família, os sentimentos da mulher, os sonhos e os desejos, o amor, as
relações e o profissionalismo. O evento contou com a presença de mais
de 150 mulheres, teve sorteio de brindes, distribuição de rosas e coffee
break. Foi o sexto ano consecutivo que a AMVALI realizou o evento.

COMITÊ ITAPOCU REALIZOU
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO

O Comitê Itapocu realizou reunião de Diretoria e Conselho Consultivo
no dia 14 de março, conduzida pelo secretário executivo Leocádio Neves
e Silva (Presidente da FUJAMA) e pelo presidente Sergio Victor Santini,
na sede da AMVALI. Esteve presente a consultora do comitê - Anja
Meder Steinbach (da SDS). Ela falou sobre a importância do comitê
em atuar no treinamento dos diversos segmentos de usuários de água
para fomentar o cadastramento de usuários.

REUNIÃO DO COLEGIADO DE ESPORTE
EM SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ

O Colegiado de Esporte da AMVALI realizou reunião no dia 4 de março,
na Prefeitura Municipal de São João do Itaperiú. A reunião foi aberta
pelo prefeito em exercício Gilberto Luiz da Silva Azevedo e pelo secretário
de Esporte e coordenador do colegiado, Anderson Catafesta. O prefeito
salientou que os investimentos na área do esporte assim como os eventos
são de suma importância e que o trabalho que é realizado através do esporte
beneficia toda a população, pois o esporte envolve a saúde e a cultura.

CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL REUNIU 16 MUNICÍPIOS

Propostas, troca de experiência e apresentação de estudos. Este foi o
panorama da 1ª Conferência Intermunicipal de Defesa Civil, no dia 15
de março, que reuniu 16 municípios das áreas de abrangência das
associações dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina (Amunesc) e
do Vale do Itapocu (Amvali) nas dependências da Univille, em Joinville.

PREFEITOS PARTICIPARAM DO FÓRUM
PARLAMENTAR CATARINENSE

Os prefeitos da AMVALI participaram do Fórum Parlamentar
Catarinense no dia 28 de março, no Centro Empresarial de Joinville
(ACIJ). O objetivo foi discutir as demandas prioritárias da região.
O presidente da AMVALI, Lauro Fröhlich explanou sobre a região
metropolitana e o contorno ferroviário.
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REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
PARTICIPA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAÚDE
O Colegiado de Saúde da AMVALI, coordenado por Ademar Possamai
realizou reunião no dia 6 de março. O encontro tratou dos convênios
para atendimentos na Rede Feminina de Combate ao Câncer.
A presidente da rede, Maria Santin Camello (Nina) informou que
“atualmente a rede presta em torno de 500 atendimentos mensais
relacionados a exames preventivos e possui 90 pacientes”.

COLEGIADO DE ADMINISTRAÇÃO

O Colegiado de Administração, Finanças e Tributação da AMVALI
realizou reunião no dia 10 de março. O principal assunto discutido foi
referente ao programa de fiscalização tributária “Com Nota Fiscal,
Vai Legal”, cujas fiscalizações abrangem toda a região.

ABRIL
BANCO DE
PROJETOS

PREFEITOS REALIZAM REUNIÃO E
DEBATEM SOBRE O MARUIM

Os prefeitos da AMVALI reuniram-se no dia 7 de março, tendo na pauta
o andamento da pesquisa sobre o maruim. Estiveram presentes o
presidente da Fundação 25 de Julho, Valério Schiochet e o biólogo Luiz
Américo de Souza que explanaram sobre o andamento da pesquisa.

COLEGIADO DE TURISMO REALIZOU
REUNIÃO EM BARRA VELHA

O Colegiado de Turismo da AMVALI realizou reunião no dia 23 de abril,
na Parada Ferretti, em Barra Velha. A assessora de turismo de Barra
Velha, Fernanda C. Bairros apresentou um diagnóstico turístico
do município. Foram repassadas informações sobre os principais
atrativos naturais do município; festas e eventos. Os demais
municípios da AMVALI também apresentaram o seu diagnóstico
no decorrer das reuniões que aconteceram durante o ano.

O Colegiado de Captação de Recursos da AMVALI realizou reunião para
discussão e aprovação do Regimento Interno do colegiado. Foi discorrido
sobre o “Banco de Projetos”. O colegiado pretende centralizar todos os
projetos realizados pelos municípios para que todas as prefeituras tenham
acesso. Desta maneira cada município poderá trocar experiências.

REUNIÃO DO COLEGIADO DE
EDUCAÇÃO EM MASSARANDUBA

No dia 29 de Abril na Câmara Municipal de Massaranduba foi
realizada a terceira reunião do ano do Colegiado de Educação
da AMVALI. O Prefeito Mário Fernando Reinke também esteve
presente, e saudou aos secretários falando da importância que é
trabalhar as questões da Educação.

AMVALI PRESENTE NA 14ª FECARROZ

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu AMVALI marcou
presença na 14ª Festa Catarinense do Arroz – FECARROZ realizada
de 25 de abril a 4 de maio, no Parque de Eventos de Massaranduba.
Foram expostos banners de cada município com sua respectiva
história e fotos que contam como aconteceu a emancipação.

EDITORIAL
35 ANOS EM DEFESA
DOS MUNICÍPIOS

A história da AMVALI é marcada pela persistência e convicção de pessoas que sempre
acreditaram que a união é o caminho para superar as dificuldades e alcançar o desenvolvimento.
Os municípios integrantes formam uma entidade sólida e atuante, que desenvolve atividade
política e técnica reconhecida por todos, fato que
a consolida como uma das principais Associações de Municípios de Santa Catarina. O respeito
entre os seus membros, contribui para o excelente trabalho que é realizado diariamente.
Além da defesa dos interesses dos municípios, a AMVALI consolidou a oferta de uma série
de serviços especializados e consultorias, atendendo o interesse dos associados. Neste sentido
destacamos a luta por mais investimentos em
infraestrutura, especialmente para a distribuição
de energia elétrica, fundamental para o crescimento da região, a duplicação da BR 280, o convênio com a PUCPR para o projeto de Macrozoneamento, acompanhamento junto a Secretaria
da Fazenda/SC nas auditorias e recursos do valor
adicionado, com objetivo de incremento na cota
parte do ICMS dos municípios, projeto Cidadania Rural em parceria com o Senar, a integração
e apoio as administrações através dos colegiados
e câmaras técnicas, além dos novos desafios que
fazem parte da nossa agenda, entre os quais, o
contorno ferroviário, ferrovia litorânea – aeroporto
regional industrial, bem como estudos de traçados
de novas ligações viárias e intermodais na região e
através da FECAM e CNM a rediscussão do pacto
federativo, com a mudança na partilha dos tributos,
hoje notoriamente desfavorável aos municípios,
que ficam com apenas 13% da arrecadação de
tributos federais.
O grande mérito da AMVALI está em congregar todas as ideias e demandas dos municípios e
agilizar a vinda de recursos para que os projetos
saiam do papel e se transformem em resultados
aos olhos da população.
Hoje lembramos que um ideal visionário
motivou a criação da AMVALI, tendo como meta
a busca do desenvolvimento através da integração. A nossa missão é manter essa chama
sempre acesa.

AMVALI COMEMOROU 35 ANOS
E HOMENAGEOU AUTORIDADES
A AMVALI realizou evento alusivo
aos 35 anos de fundação no dia 27 de
junho, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul. A solenidade teve a participação do professor da UFRJ, Francisco
Carlos Teixeira, pós-doutor pela Universidade de Berlim/USP que ministrou a
palestra “Construindo o Brasil”.
Foram homenageados com placas
e bottons dos 35 anos da AMVALI os
prefeitos: Claudemir Matias Francisco
(Barra Velha); Luiz Carlos Tamanini
(Corupá); Dieter Janssen (Jaraguá do
Sul); Lauro Fröhlich (Guaramirim); Mário Fernando Reinke (Massaranduba);
Osvaldo Jurck (Schroeder); e Rovâni
Delmonego (São João do Itaperiú).
Foram entregues placas e bottons aos
presidentes das Câmaras de Vereadores dos sete municípios e os presidentes das Associações Empresariais.
Outras autoridades homenageadas
e que receberam placa e botton foram:
Lio Tironi (Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de Jaraguá do

Sul – SDR); Carlos Chiodini (Deputado
Estadual); Hugo Lembeck (Presidente da
FECAM e Prefeito de Taió); o Tenente-coronel PM José Luiz Gonçalves da Silveira
(Comandante do 14º Batalhão de Polícia
Militar); Vicente Donini (patrono da Escola de Governo e Cidadania da AMVALI); o
Magnífico Reitor Robert Burnett, do Centro Universitário Católica de Santa Catarina; Alexandre Schmitt dos Santos (Promotor de Justiça); Alceu Gilmar Moretti
(Presidente da AVEVI); Rivadavia Rassele
(mais conhecido como Geraldo José do
Jornal A Gazeta) e Flávio José Brugnago
(do Jornal do Vale) sempre presentes nos
eventos da entidade desde a sua fundação; e a coordenadora geral da AMVALI
e coordenadora da Escola de Governo e
Cidadania da AMVALI, Luzia Wilbert que
completou no dia 15 de junho, 25 anos
atuando na equipe técnica da AMVALI.
Os vice-prefeitos presentes na solenidade e os membros da equipe técnica da
AMVALI também foram homenageados
com o botton de 35 anos.

MOMENTO HISTÓRICO

A AMVALI foi fundada no dia 29 de junho de 1979 durante uma
reunião dos prefeitos dos municípios da microrregião, no Clube Atlético
Baependi. O primeiro presidente da AMVALI foi o ex-prefeito de Jaraguá
do Sul, Victor Bauer. Durante a reunião em 1979, o prefeito Victor Bauer
esclareceu aos presentes que a associação seria o instrumento da
integração, assessoramento e planejamento microrregional.

Lauro Fröhlich
Prefeito de Guaramirim
Presidente da Amvali
Gestão 2014
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A sede própria, no Bairro Vila Nova, foi inaugurada em ato solene no dia 29 de
fevereiro de 2000. Luiz Carlos Tamanini, prefeito de Corupá, era o presidente

Mesa de autoridades

Foto oficial do evento

Jornalistas Flávio Brugnago
e Geraldo José

Luzia Wilbert completou 25 anos de
AMVALI no dia 15 de junho

Alceu Moretti, Presidente da Avevi

Presidente da Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul, Arlindo Rincos

Comandante do 14º BPM, José L. G.
Silveira recebe homenagem

Prefeito Dieter Janssen entrega placa
ao deputado estadual Carlos Chiodini

Secretário de
Desenvolvimento
Regional Lio Tironi

Valdevino A. dos Santos,
Presidente da Câmara de
Vereadores de Schroeder

Anésio Mees, presidente
da ACIAC e o prefeito
Luiz Carlos Tamanini

Hervé Sandmann,
presidente da ACIAS e o
prefeito Osvaldo Jurck

Murilo Kuszkowski,
presidente da ACIAM e o
prefeito Fernando Reinke

Prefeitos Lauro
Fröhlich e Luiz
Carlos Tamanini

Prefeito Rovâni Dalmônego
e o promotor Alexandre S.
dos Santos

Presidente da ACIAG,
Laurico Caviquioli e o
prefeito Lauro Fröhlich

Nelson Feder Jr, da
ouvidoria, representou o
prefeito Claudemir Matias

Mauro Bramorski,
presidente da Câmara
de Massaranduba

MAIO
PREFEITOS
PARTICIPARAM
DE ENCONTRO
COM O MINISTÉRIO PÚBLICO EM JOINVILLE

O presidente da AMVALI, prefeito Lauro Fröhlich e os prefeitos Claudemir
Matias Francisco (Barra Velha), Luiz Carlos Tamanini (Corupá), Rovâni
Delmônego (São João do Itaperiú) e Osvaldo Jurck (Schroeder)
juntamente com os prefeitos dos municípios da AMUNESC participaram
do “Encontro Regional entre Prefeitos e o Ministério Público”, no dia 29
de maio, na sede da AMUNESC, em Joinville. O objetivo foi estreitar a
comunicação entre o Poder Público Municipal e o Ministério Público,
propiciando espaço para a construção de parcerias entre as instituições.

REUNIÃO DE PREFEITOS

Em maio foi realizada reunião entre os prefeitos que compõe a região da
AMVALI, tendo na pauta a definição da Programação dos 35 anos da
Amvali e a apresentação do Estudo do Traçado das Rodovias da região,
pelo Geólogo Normando Zitta e a arquiteta urbanista, Caroline Coelho.
Este estudo mostra alternativas de contornos dos centros urbanos com
objetivo de desafogar o trânsito e melhorar a mobilidade.

PREFEITOS VISITAM A FUNDAÇÃO
25 DE JULHO EM JOINVILLE

O presidente da AMVALI, prefeito Lauro Fröhlich juntamente com os
prefeitos Luiz Carlos Tamanini (Corupá) e Osvaldo Jurck (Schroeder)
visitaram no dia 28 de maio a Fundação 25 de Julho, em Joinville. O
objetivo foi acompanhar e verificar o andamento da pesquisa sobre o
maruim. No local foram recebidas pelo presidente da Fundação 25 de
Julho, Valério Schiochet e o biólogo Luiz Américo de Souza.

“POR DENTRO DO RIO” - 1º PASSEIO
DE CANOAGEM NO RIO ITAPOCU

O Comitê Itapocu juntamente com o Clube de Canoagem Kentucky
de Jaraguá do Sul em parceria com a AMVALI e FUJAMA realizaram
o evento “Por dentro do Rio” - 1º Passeio de Canoagem no Rio
Itapocu, no dia 18 de maio. Esta foi uma atividade de lazer, para
confraternização da qual participaram integrantes do Comitê, da
AMVALI, acadêmicos e simpatizantes.

EQUIPE TÉCNICA

A analista ambiental da AMVALI, Karine Rosilene Holler, juntamente
com a analista de Desenvolvimento Territorial da AMVALI, Shana
Kimi Farias Yamaguchi, estiveram no dia 8 de maio na Fundação
25 de Julho, em Joinville. O objetivo também foi acompanhar e
verificar como está o andamento da pesquisa sobre o maruim.

AMVALI E SENAR REALIZARAM
CAPACITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS
AUTORIDADES DA MICRORREGIÃO PARTICIPARAM DE
REUNIÃO NO PALÁCIO DO PLANALTO EM BRASÍLIA

O 1º vice-presidente da AMVALI e prefeito de São João do Itaperiú, Rovâni
Delmônego participou de reunião no Palácio do Planalto com demais
prefeitos e autoridades da microrregião, no dia 13 de maio, em Brasília.
Nesta reunião foi discutido sobre a proibição da importação da Banana
do Equador. Foi definido que o Brasil não irá importar o produto.
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A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu em parceria com o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR realizaram parceria para
realização do “Projeto Cidadania Rural”. O projeto contemplou capacitações
nos sete municípios da AMVALI. Dentre os objetivos estão: divulgar e
orientar sobre a legislação de arrecadação e benefícios, especificamente
para o setor rural, propiciando ao cidadão o exercício dos direitos e deveres
que lhe são devidos na condição de cliente, beneficiário ou contribuinte da
Previdência Social e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

JOGOS DE INTEGRAÇÃO DA AMVALI/2014
A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu através do
Colegiado de Esporte realizou nos dias 27, 30 e 31 de maio, a 6ª
edição dos Jogos de Integração da AMVALI, no município de Barra
Velha. Mais uma vez o município de Jaraguá do Sul consagrou-se
campeão geral e levou o troféu transitório para casa. O município
vice-campeão na pontuação geral foi Barra Velha e o 3º lugar foi
conquistado por Schroeder. Na sequência ficou em 4º lugar o
município de São João do Itaperiú, em 5º lugar Guaramirim, em 6º
Corupá e em 7º Massaranduba. Em seu discurso, Lauro Fröhlich

JUNHO

lembrou que o objetivo dos jogos é a integração entre os servidores
públicos municipais dos sete municípios da AMVALI. Já o prefeito
anfitrião, Claudemir Matias Francisco, fez com que todos os
atletas se sentissem em casa e disse que o município está sempre
a disposição para realização de eventos e lembrou que muitos
atletas presentes escolhem Barra Velha na época da temporada
para passarem suas férias. O coordenador do colegiado Anderson
Catafesta aproveitou para dizer que a próxima edição dos jogos
(em 2015) acontecerá em São João do Itaperiú.

COM NOTA FISCAL VAI LEGAL

A AMVALI juntamente com AMUNESC, AMPLANORTE, AMERIOS e
AMNOROESTE, desenvolve o programa “Com Nota Fiscal Vai Legal”
com fiscalizações regulares nos municípios de abrangência. Técnicos
das Associações juntamente com os fiscais da Secretaria da Fazenda,
fiscais regionais e das prefeituras realizam a fiscalização de mercadorias
em trânsito. O objetivo é coibir a sonegação de impostos e incrementar a
arrecadação dos municípios e do Estado.

PLANO DE PREVENÇÃO DE CHEIAS
APRESENTADO NA ACIJS

O presidente da AMVALI, prefeito Lauro Fröhlich juntamente com a
secretária executiva - Juliana Demarchi, com o geólogo e consultor
da AMVALI - Normando Zitta, com a consultora do Comitê Itapocu
– Anja Steinbach e demais integrantes da equipe técnica da AMVALI
participaram da reunião plenária da ACIJS na noite de 16 de
junho. O objetivo foi apresentar o Plano de Prevenção de Cheias e
Desastres Naturais do Vale do Itapocu. Esteve presente também o
prefeito de Jaraguá do Sul, Dieter Janssen.

Os municípios da região foram fortemente castigados
pela enchente no início do mês de junho

MP SE ALIA AOS MUNICÍPIOS
CONTRA A SONEGAÇÃO FISCAL

Os municípios do Vale do Itapocu assinaram no dia 24 de junho,
durante a 120ª assembleia ordinária da Amvali, um termo de
cooperação técnica com o Ministério Público de Santa Catarina,
referente ao “Programa Saúde Fiscal nos Municípios”, para
implementar, viabilizar e incentivar a fiscalização e a cobrança efetiva
dos tributos municipais. O promotor Murilo Casemiro Mattos e o
coordenador do Centro de Apoio da Ordem Tributária do Ministério
Público de Santa Catarina, Eduardo Michalski, disseram que o objetivo
do Programa é prevenir e reprimir a sonegação fiscal.

JULHO
PREFEITOS
AVALIAM
MAGNITUDE
DE EVENTO
HIDROLÓGICO

Os prefeitos da região, juntamente com o Colegiado de Defesa
Civil da AMVALI e a Câmara Técnica de Prevenção de Cheias
e Desastres Naturais da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu
realizaram no dia 1º de julho, “Mesa Redonda: Avaliação do Evento
Hidrológico de Junho de 2014 na Bacia do Rio Itapocu”. O objetivo
foi verificar o gerenciamento de resposta do evento crítico que
atingiu os municípios da região no mês de junho. Cada município
apresentou a área de população atingida, danos ocorridos no
município e o apoio dos atores envolvidos na busca e salvamento.

AMVALI E COMITÊ ITAPOCU VISITARAM
A EPAGRI/CIRAM EM FLORIANÓPOLIS

Integrantes da equipe técnica da AMVALI e do Comitê Itapocu
visitaram no dia 3 de julho, as instalações da Epagri/Ciram, em
Florianópolis. O objetivo da visita foi solicitar a Epagri/Ciram a
disponibilização de dados referentes as estações meteorológicas
instaladas nos municípios do Vale do Itapocu.

SDR RECEBE ESTUDO DE
TRAÇADO DE RODOVIAS DA AMVALI

No dia 16 de julho o secretário de Estado do Desenvolvimento
Regional de Jaraguá do Sul, Lio Tironi, esteve na Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu – AMVALI, para receber em mãos
o estudo de traçado de rodovias feito pela associação. Segundo
a arquiteta e urbanista da AMVALI, Caroline Coelho, este estudo
mostra alternativas de contornos dos centros urbanos com objetivo
de desafogar o trânsito e melhorar a mobilidade. Durante a reunião a
SDR apresentou os pontos que já possuem projetos para melhorias.

REUNIÃO DO COLEGIADO DE SAÚDE NO NOVO
CENTRO DE IMAGEM DO HOSPITAL SÃO JOSÉ

O Colegiado de Saúde da AMVALI realizou reunião no dia 3 de julho
no Centro de Imagem do Hospital São José, em Jaraguá do Sul.
Foram discutidos os seguintes assuntos: gestação de alto risco;
exames de alta complexidade (tomografia/ ressonância); Projeto
e-rastro-censo; e Projeto Aplicativo.

COLEGIADO DE TURISMO
REALIZOU REUNIÃO EM CORUPÁ

O Colegiado de Turismo da AMVALI realizou reunião no dia 8 de julho,
no Seminário Sagrado Coração de Jesus, em Corupá. O encontro
iniciou com a apresentação do “Planejamento de Mapeamento do
Produto Vale dos Encantos”, por Fenísio Pires Júnior, diretor de
Turismo de Jaraguá do Sul. Fenísio falou sobre os roteiros de natureza
nos municípios de Corupá, Jaraguá do Sul, Schroeder e Barra Velha
abrangendo também São Bento do Sul, Campo Alegre e Joinville.
Discorreu sobre os roteiros culturais nos municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim, Massaranduba, São João do Itaperiú e Barra Velha.
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AMVALI E AMUNESC DISCUTEM
AÇÕES DE PREVENÇÃO

O Colegiado de Defesa Civil da AMVALI e AMUNESC, juntamente
com a Câmara Técnica de Prevenção de Cheias e Desastres
Naturais da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu realizou reunião
no dia 7 de julho, na sede da AMVALI. Participou o Coordenador
Regional de Proteção e Defesa Civil, Antônio Edival Pereira.

AGOSTO

CICLO DE ESTUDOS DE
CONTROLE PÚBLICO
DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL EM
JARAGUÁ DO SUL

O Tribunal de Contas de Santa Catarina – TCE/SC em parceria
com as Associações de Municípios - AMVALI e AMPLANORTE
realizou a 16ª edição do Ciclo de Estudos de Controle Público
da Administração Municipal no dia 13 de agosto, no Centro
Empresarial de Jaraguá do Sul. Participaram da cerimônia de
abertura o presidente da AMVALI - prefeito Lauro Fröhlich, o

AMVALI REALIZOU O WORLD CAFÉ

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu realizou no dia 4 de
agosto, o 1º World Café que faz parte do “Plano de Macrodiretrizes
Urbanísticas e de Inovação” realizado em parceria com a PUCPR.
O tema do encontro foi “Inovação”. O objetivo foi prospectar e
construir conjuntamente, um cenário futuro do papel da inovação no
desenvolvimento de Vale do Itapocu - “Como queremos o Vale do
Itapocu no Universo dos Ecossistemas de Inovação no Brasil”. O 2º
World Café foi realizado no dia 7 de novembro em São João do Itaperiú.

prefeito de Schroeder – Osvaldo Jurck, o conselheiro do TCE/
SC – Wilson Rogério Wan-Dall e a secretária executiva da AMVALI
– Juliana Demarchi. Em sua explanação, o prefeito Lauro falou
sobre a importância de capacitar os agentes públicos que atuam
nas prefeituras e também nas câmaras de vereadores. Participaram
desta edição mais de 300 agentes públicos.

INTEGRANTES DO COMITÊ
VISITARAM A USINA RIO VERMELHO

Os integrantes da equipe técnica do Comitê Itapocu Anja Meder Steinbach,
Karine Holler, Cassio Eskelsen, Eder de Lima, Kaetlin Zeh visitaram a Usina
Rio Vermelho de Energia, na localidade de Rio Natal, em São Bento do
Sul. Acompanhou a visita o biólogo, Marcelo Hübel. O objetivo foi integrar
os dados hidrológicos da Usina no Sistema de Monitoramento e Alerta
que está sendo elaborado para a bacia do Itapocu.

AUDIÊNCIA PÚBLICA NA
CÂMARA DE VEREADORES
DE BARRA VELHA

Integrantes da equipe técnica da
AMVALI participaram no dia 22 de
agosto, de audiência pública que
tratou sobre o Desassoreamento da
Boca da Barra do Rio Itapocu.

AMVALI ENTREGOU PROJETO DE PONTE
PARA A PREFEITURA DE SCHROEDER

A AMVALI entregou no dia 28 de agosto, para a Prefeitura de
Schroeder o projeto da ponte que liga os municípios de Schroeder
a Jaraguá do Sul, realizado pela empresa Ethos Serviços
Técnicos Ltda., contratada pela associação.

SEMINÁRIO REGIONAL DA CARNE

A AMVALI através da analista de Desenvolvimento Territorial, Shana
Kimi Farias Yamaguchi, participou do Seminário Regional da Carne
realizado no dia 9 de agosto, durante a 2ª FECARNE, em São
João do Itaperiú. No evento, Shana palestrou sobre “Boas práticas
de alimentação”. O município de São João João do Itaperiú é
considerado a Capital Catarinense da Carne.

CORUPÁ RECEBEU REPRESENTANTES
DO SETOR DE TURISMO DA REGIÃO

O Município de Corupá sediou reunião geral do Fórum de Desenvolvimento
Turístico com representantes dos municípios pertencentes à Instância de
Governança Regional do Norte de Santa Catarina.

SETEMBRO

COMITIVA DA AMVALI ESTEVE EM BRASÍLIA

A secretária Executiva da AMVALI, Juliana Pereira Horongoso
Demarchi juntamente com o diretor de Turismo de Jaraguá do Sul,
Fenísio Pires Júnior e a consultora do Colegiado de Turismo da
AMVALI, turismóloga Daiane Ramos estiveram em Brasília nos dias 17
e 18 de setembro. O objetivo da viagem foi visitar alguns ministérios
e apresentar projetos da microrregião para captação de recursos.
A comitiva foi recebida pelo assessor Ricardo Ribeiro e Silva, do
senador Casildo João Maldaner que articulou uma visita ao Ministério
do Turismo. Durante o encontro a comitiva apresentou o potencial
turístico da nossa região e um projeto de turismo que está sendo
desenvolvido pelo Colegiado de Turismo da AMVALI.

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu realizou reunião
do conselho deliberativo no dia 23 de setembro, conduzida pelo
presidente Lauro Fröhlich, prefeito de Guaramirim. Durante a reunião
foi realizada apresentação sobre ações do Plano Intermunicipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PIGIRS.

COLEGIADO DE ESPORTE REALIZOU
PALESTRA EM GUARAMIRIM
COMITÊ ITAPOCU REALIZOU
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu
realizou a XXVII Assembleia Geral Ordinária no dia 18 de setembro,
conduzida pelo presidente Sergio Victor Santini. Na oportunidade
houve apresentação sobre “Monitoramento de Resíduos de
Agroquímicos nas áreas de arroz irrigado”.

A AMVALI através do Colegiado de Esporte realizou a palestra
“Pedagogia no Esporte” no dia 25 de setembro, na Câmara de
Vereadores de Guaramirim. O evento foi alusivo ao Dia do Profissional
de Educação Física, que foi comemorado no dia 1º de setembro.
A palestra foi ministrada pelas professoras Atagy Feijó e Denize
Leite, que também são autoras do capítulo de um livro sobre Oficinas
do Jogo. Participaram mais de 85 professores que atuam
nas escolas municipais dos municípios da região e nas escolinhas.

REUNIÃO DO COLEGIADO DE
CULTURA EM BARRA VELHA

O Colegiado de Cultura da AMVALI realizou reunião no dia 5 de setembro,
no Espaço Cultural “Vila Açoriana”, na 18ª Festa Nacional do Pirão, em
Barra Velha. Dentre os assuntos discorridos foi apresentado o Projeto
Vila Açoriana realizado durante a Festa do Pirão.

CAPACITAÇÃO EM CORUPÁ

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu através da analista
de Desenvolvimento Territorial e Engenheira de Alimentos, Shana
Kimi Farias Yamaguchi, participou no dia 15 de setembro de
capacitação realizada pela Vigilância Sanitária de Corupá. Shana foi
uma das palestrantes, além da nutricionista, Caroliny Schulz.
O público alvo foram os manipuladores de padarias,
restaurantes, lanchonetes e pizzarias.
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OUTUBRO

ENCONTRO DE SAÚDE MENTAL
SENAR E AMVALI PROMOVEM
CAPACITAÇÃO PARA CONTABILISTAS

Através do Projeto Cidadania Rural, a AMVALI e o SENAR
realizaram seminário no dia 31 de outubro, no Centro Empresarial
de Jaraguá do Sul. O seminário teve como objetivo disseminar
a legislação tributária para o meio rural.

CICLO DOS REPASSES DO
ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO

Foi realizada no dia 29 de outubro, no auditório da Amvali, a etapa
regional do Ciclo dos Repasses do Orçamento Geral da União. O
objetivo da capacitação foi apresentar aos técnicos municipais
(engenheiros e arquitetos) os requisitos necessários para
aprovação dos projetos junto aos GIGOV’s, destacando também a
importância da comunicação entre estes profissionais.

A Associação dos Municípios do Vale do Itapocu através da Câmara
Técnica de Saúde Mental realizou o III Encontro de Saúde Mental dos
Municípios da AMVALI e o IV Encontro de Saúde Mental de Jaraguá do
Sul no dia 10 de outubro, no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul.
O evento foi alusivo ao Dia Mundial da Saúde Mental, e teve o apoio
das sete Prefeituras Municipais, do Colegiado de Saúde e da Secretaria
de Desenvolvimento Regional de Jaraguá do Sul.

PROFISSIONAIS DISCUTEM USO
E OCUPAÇÃO DO SOLO

Profissionais ligados à questão do uso e ocupação do solo
participaram nos dias 30 e 31 de outubro, no auditório do Centro
de Profissionais Liberais (CPL), do I Seminário de Gestão de Riscos
Ambientais. Durante o evento a Câmara Técnica de Prevenção
de Cheias entregou aos prefeitos uma Moção com ações
de resposta e prevenção de cheias.

AMVALI PROPÕE
EDUCAÇÃO FISCAL NAS
ESCOLAS

O Assessor Econômico
da Amvali na área de
tributos, Mateus Silvestrin,
participou da reunião do colegiado
de Educação no dia 29 de outubro,
onde apresentou a proposta de
inclusão da matéria “Educação
Fiscal”, na Rede Municipal de
Ensino, como forma de disseminar
na sociedade a importância de
pedir a nota ou o cupom fiscal nas
compras. “O meio de alcançar esse objetivo é através da Educação”,
destaca. O assessor informou que já dispõe de patrocínio para
elaboração das cartilhas, faltando apenas definir a parte operacional.

REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA AMVALI

Reunião do Conselho Deliberativo dos prefeitos da AMVALI, foi
realizada no dia 14 de outubro. Os principais assuntos da pauta
foram: O Plano de Resíduos Sólidos e do Saneamento Básico com
o Promotor do Meio Ambiente , Alexandre Schmitt dos Santos;
Apresentação da Defesa Civil - situação atual dos nossos municípios
depois das enchentes, apresentação de Projeto de novas estações
meteorológicas e apresentação de proposta de Parceria Correio x
Municípios na emissão dos carnês de IPTU 2015.

NOVEMBRO

AMVALI PASSA A INTEGRAR O COMTUR

Os integrantes do Conselho Municipal de Turismo para a gestão
2014/2016 tomaram posse em cerimônia realizada no dia 10 de
novembro. A Amvali passa a ter representação no Comtur, sendo indicada
como titular: Daiane Ramos (Analista Administrativas/turismóloga) e
Suplente: Juliana Pereira Horongoso Demarchi (Secretária Executiva).

1ª CAPACITAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CURSOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu em
parceria com a AMVALI realizou de 25 a 28 de novembro cursos de
Educação Ambiental. O objetivo foi disseminar conhecimentos sobre a
Bacia Hidrográfica do Rio Itapocu e a gestão de seus recursos hídricos.

OFICINAS TÉCNICAS DO PLANO DE
MACROZONEAMENTO DA AMVALI

Foi realizada no dia 17 de novembro a 1ª capacitação do Plano Municipal
de Educação, reunindo participantes da AMVALI e da AMUNESC. O
trabalho é dirigido pelo secretário de Educação de Jaraguá do Sul e
coordenador do colegiado de Educação da AMVALI, Elson Quil Cardozo.   

Integrantes da equipe técnica da AMVALI juntamente com
integrantes da PUCPR e representantes dos sete municípios da
microrregião participaram de duas oficinas técnicas referentes
ao Plano de Macrozoneamento da AMVALI nos dias 14 e 24 de
novembro. As reuniões técnicas tiveram como objetivo discutir
diretrizes de desenvolvimento sustentável.

DEZEMBRO

ROVÂNI DELMÔNEGO É O NOVO
PRESIDENTE DA AMVALI

13ª TURMA DA ESCOLA DE GOVERNO

Após nove meses e um total de 35 aulas o curso “Formação de
Dirigentes Públicos” edição 2014, foi concluído por 43 alunos, na noite
do dia 26 de novembro. A solenidade de formatura aconteceu no dia 4
de dezembro, às 20 horas, no Beira Rio Clube de Campo, em Jaraguá
do Sul. O paraninfo da turma foi o Major Jofrey Santos da Silva e o
orador o aluno Juliano Vendrami. A Escola de Governo e Cidadania é
uma promoção da Amvali, conta com o apoio do Centro Universitário –
Católica de Santa Catarina e da Oficina Municipal de São Paulo.
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O prefeito de São João do Itaperiú, Rovâni Delmônego, substituirá
Lauro Fröhlich (Guaramirim) na presidência da Associação dos
Municípios do Vale do Itapocu. A eleição por aclamação, ocorreu
durante a 121ª Assembleia Geral Ordinária, no dia 9 de dezembro,
tendo como 1º Vice-Presidente, Claudemir Matias (prefeito de Barra
Velha); 2º Vice-Presidente, Osvaldo Jurck (prefeito de Schroeder);
Delegado junto a FECAM, Luiz Carlos Tamanini (prefeito de Corupá)
e para o Conselho Fiscal, os prefeitos, Lauro Fröhlich (Guaramirim),
Dieter Janssen (Jaraguá do Sul) e Fernando Reinke (Massaranduba).
Rovâni disse que é uma grande honra fazer parte da história da
AMVALI. “É uma associação ativa e que faz um grande trabalho
pela nossa região”, afirmou.

