
 

   PRINCIPAIS AÇÕES DOS COLEGIADOS DA AMOSC 

 
 
COLEGIADO DE EDUCAÇÃO 

 Reuniões nos dias: 25/02, 16/04, 25/06, 28/08, 23/10 e 09/12; 

 Apresentação UNOESC; 

 Eleição da Diretoria/2014; 

 Planejamento 2014; 

 Orientações calendário escolar no período da copa – Lei 12.663; 

 Transporte Escolar/Km; 

 Informes UNDIME; 

 Divulgação Concurso Desenho/Logo Seminário da Água; 

 Seminário GT Infrequência Escolar; 

 Entregue estimativa do FUNDEB/2014, Dados Censo Escolar; 

 Orientações novo piso nacional professores, Plano de Ações Articuladas 
monitoramento obras; 

 Organização transportes PNAIC; 

 Apresentação sobre Atendimento Escolar Hospitalar – Hospital da 
Criança/Chapecó; 

 Orientações Vedações Eleitorais; 

 Proposta nutricionistas; 

 Apresentação sobre elaboração/adequação dos planos municipais de 
educação; 

 Alinhamento legislação municipal do transporte escolar; 

 Estudo legislação: 
- Lei nº 12.960/2014: Fechamento escola do campo; 
- Resolução nº 4/2014: PDDE/MAIS EDUCAÇÃO; 
- Resolução nº 5/2014: PDDE/ações vinculadas; 

 Discussão Educação Inclusiva; 

 Orientações II Concurso de Desenho e I concurso de poesia sobre água; 

 Orientações sobre formações integradas: educação física, artes/música, 
inglês e fórum regional de educação infantil; 

 Divulgação Educasul/2014, Congresso Nacional de educação e 
diversidade; 

 Apresentação da Comissão de Integração Ensino-Serviços em Saúde; 

 Divulgação FACE/2014; 

 Orientação da regulamentação da educação infantil de acordo com 
legislação vigente; 

 Estudo Legislação: 
   - Resolução nº 13/2014: documentação repasses de recursos; 

       - Resolução nº 14/2014: recursos Mais Educação; 
        - Lei nº 12.978: sobre exploração de criança ou adolescente; 
       - Lei nº 12.982: (restrições alimentar); 

 Orientação etapas do censo escolar/2014; 

 Orientação para adesão de novos estabelecimentos de ensino ao PDDE; 



 Repasse IV Seminário Estadual de Sistemas de Ensino, Fórum da 
UNDIME, Educasul/2014; 

 Avaliação dos cursos de música, fórum educação infantil, concurso 
desenho e poesia, encontro regional sobre alimentação escolar e 
programa saúde na escola; 

 Apresentação proposta de formação professores de educação infantil 
com Claudia Cruz; 

 Divulgação encontro com merendeiras, oficina de teatro; 

 Apresentação proposta cineminha nas escolas (Jornal Sul Brasil); 

 Orientações contratação de estagiárias; 

 Aprovação do PNE e configuração dos PME; 

 Palestra: Educação especial, sala de recursos e 2º professor; 

 Repasses: Seminário Educação Integral e Comitê Regional e Encontro 
regional da UNDIME; 

 Estudo legislação: 
- Lei nº 13.010; 
- Resolução nº 15: Prestação de contas do PDDE; 
- Resolução nº 1: Ponderações do FUNDEB/2015; 

 Apresentação campanha “Com Nota Fiscal Vai Legal”; 

 Palestra: Inclusão de educandos com deficiência na escola regular; 

 Análise resultados IDEB/2013; 

 Troca de experiências das etapas da elaboração/adequação do PME; 

 Estudo legislação: 
- Portaria nº 468/14: procedimentos realização ANA; 
- Resolução nº 22: procedimento prestação de contas manifestação dos 
conselhos; 
- Resolução nº 19: suplementação à manutenção zero a 48 meses; 

 Calendário escolar integrado rede estadual/2014; 

 Repasse: Câmara Temática Educação/NFSC; 

 Entrega de tabela atualizada recursos educação; 

 Caminhada Trilha do Saber – experiência em educação ambiental; 

 Orientações técnicas sobre etapas elaboração/adequação do plano 
municipal de educação; 

 Repasse Encontro Setorial do MPSC; 

 Apresentação proposta integrada colegiados agricultura, educação e 
nutrição sobre alimentação escolar; 

 Definição de formações integradas para professores. 
 

COLEGIADO DE SAÚDE 

 Foram realizadas reuniões nos dias: 13/02, 17/04, 12/06, 10/10 e 12/12; 

 Avaliação do Colegiado ano 2013;  

 Eleição da nova diretoria – Recondução da diretoria anterior por mais um 
ano;  

 Discussão sobre os valores dos procedimentos CIS-AMOSC, novas 
especialidades que estão atendendo pelo consórcio; 

 Cirurgias de otorrinolaringologista; 

 Manutenção dos pacientes com aparelhos auditivos; 

 SISCAM WEB - exames de mamografias; 



 Clinica Clínica CEDIL de Passo Fundo - RS apresentou as novas 
instalações de uma unidade recém inaugurada naquele município e 
colocar das possibilidades de estarem sendo ampliados os horários de 
atendimento para pacientes CIS-AMOSC e desta estar trazendo um 
aparelho e oferecendo serviço no município de Chapecó ou algum 
município da região; 

 Projeto e-Censo que esta sendo implantado nas prefeituras da Região 
da AMOSC que é um Sistema Mobile e Web integrado para coleta de 
dados de saúde e sócio-econômicos dos moradores do município este 
possibilita a coleta de dados de maneira rápida e fácil para melhor 
gestão da administração pública; 

 Encontro do COSEMS de Garopaba - SC e as deliberações da CIB 
referentes aos municípios da região; 

 Assistência Farmacêutica que vai trabalhar na lógica da economicidade 
com a compra conjunta de medicamentos através do Consorcio para os 
municípios; 

 Cirurgias eletivas envolvendo as demais especialidades médicas para se 
criar novos editais de credenciamento; 

 Apresentação da Câmara Técnica da Assistência Farmacêutica que 
consiste em um grupo de Farmacêuticos da regional da AMOSC com a 
finalidade de subsidiar, dar auxílio técnico para deliberações, bem como 
discutir diretrizes, metas propostas para as políticas regionais de 
assistência farmacêutica e também auxiliar na unificação das listas de 
medicamentos, na elaboração do Edital e no Pregão eletrônico para 
compra conjunta através do CIS-AMOSC; 

 Apresentados os valores dos novos editais das cirurgias eletivas que 
serão lançados na área de Cirurgia Vascular, Otorrinolaringologia, 
Urologia e alguns novos procedimentos;  

 Encontro Estadual de Secretarias Municipais de Saúde SC – COSEMS 
que será realizado em Concórdia no mês de julho e do Encontro do 
Programa Saúde na Escola que será realizado no próximo dia 18/06 em 
parceria com o Colegiado de Educação e de Nutricionistas da AMOSC; 

 Rotary Club Chapecó apresentou campanha de erradicação a 
Poliomielite. Em 1985, Rotary iniciou o Programa Pólio Plus para 
proteger as crianças contra as sequelas cruéis e fatais da pólio. A Pólio 
é reconhecida internacionalmente como modelo de cooperação pública 
e privada no alcance de uma meta humanitária 

 Apresentação de projeto de implantação de Centro Regional de 
Referência para formação em políticas sobre drogas – CRR cujo objetivo 
é criar e instituir um Centro Regional de Referência para a Região Oeste 
de Santa Catarina voltado à Formação Permanente em Crack e outras 
Drogas em parceria com a Universidade Federal da Fronteira Sul - 
UFFS e a AMOSC através das áreas da saúde, educação e assistência 
social; 

 Apresentação do Plano Regional de Educação Permanente em Saúde - 
PAREPS – e possíveis projetos a serem executados em 2015; 

 Cirurgias Eletivas – novos credenciamentos de cirurgias eletivas em 
vascular e urologia. Campanha de cirurgias de oftalmologia de catarata. 
Verificar com Hospital de Palmitos a compra destas. Discussão em torno 
da questão da paralização do Hospital Regional do Oeste; 



 A Sociedade de Promoção Social do Fissurado Lábio Palatal em 
Chapecó (PROFIS), que apresentou uma proposta de criação de um 
núcleo de atendimento. O objetivo é reduzir o número de viagens a 
Joinville e Bauru para procedimentos simples e agilizar o atendimento 
que proporcionará resultados mais eficazes.  

 A empresa Inovadora Sistemas apresentou o programa G-Mus aos 
secretários e falou sobre a integração deste com o e-Sus; 

 Planejamento das ações para 2015 e teve uma intervenção da Cia de La 
Curva com a participação da palhaça “Pafúncia”, com foco no bom-
humor e projeções positivas para o ano de 2015. 

 

COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Foram realizadas reuniões nos dias: 21/02, 25/04, 18/07, 31/10 e 16/12; 

 Retorno da participação dos Delegados IX Conferência Nacional de 
Assistência Social; 

 Proposta de capacitações da Escola de Conselhos destinada aos 
Conselheiros Tutelares e Conselheiros de Direitos da Criança e 
Adolescentes realizada pela Escola de Conselhos e pela Secretaria de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação; 

 Capacitação CadÚnico a ser realizada no primeiro semestre; 

 Atividade voltada ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos através de capacitação destinada aos orientadores, 
trabalhadores que atuam especificamente com os Grupos do SCFV; 

 Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo – SINASE; 

 Serviço de Acolhimento Institucional: Abrigo e Casa Lar; 

 Seminário Regional sobre Infrequência Escolar (01 de abril); 

 Seminário Regional do CRAS; 

 V Seminário Estadual de Assistência Social: dias 15 e 16 de maio – 
Chapecó (dia 14 Iº Encontro Estadual do COEGEMAS); 

 FORTSUAS – Fórum Regional dos Trabalhadores do SUAS/AMOSC);  

 Atividade do Grupo de Estudos dos Psicólogos com reunião conjunta 
com o CRP no dia 10 de março na AMOSC; 

 Avaliação das atividades realizadas em 2013 e o planejamento para o 
ano de 2014 seguido da eleição da coordenação do Colegiado de 
Gestores e Trabalhadores do SUAS da Região da AMOSC; 

 Avaliação do Seminário Regional sobre Infrequencia Escolar realizado 
em 01 de abril no Centro de Cultura e Eventos em Chapecó; 

 Avaliação curso de Contação de História destinado aos orientadores 
sociais e/ou educadores sociais; 

 Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo Sinase; 

 Programação e aprovação para participação nos seguintes eventos e 
capacitações: Seminário Regional do CRAS; V Seminário Estadual de 
Assistência Social em Chapecó no mês de maio/2014; Iº Encontro 
Estadual do Coegemas em Chapecó no mês de maio/2014; Capacitação 
sobre SCFV com o CEDEPS; 

 Apresentado sobre o Cofinanciamento do FEAS para Benefícios 
Eventuais, Proteção Social Básica e Especial – Média e Alta 
Complexidade e as respectivas resoluções que dispões sobre os 



cofinanciamentos do Fundo Estadual de Assistência Social para os 
Fundos Municipais; 

 Apresentação do Grupo de Estudos sobre CRAS/PAIF; 

 Gestão Municipal do Fundo da Infância e Juventude (FIA); 

 Processo de Regionalização da Assistência Social em Santa Catarina;  

 Procedimentos de Pactuação Pronatec 2014/2; 

 Proposta de continuidade do Seminário de Infrequencia Escolar – Ciclo 
de Debates: Como o ECA pode se tornar um aliado na Educação; 

 Apresentação comparativo ID CRAS 2013/2014 dos Municípios da 
Amosc;  

 Avaliação do V Seminário Estadual de Gestores e Trabalhadores da 
Política de Assistência Social e I Encontro do COEGEMAS/SC; 

 Avaliação capacitação do SCFV realizado pelo CEDEPS; 

 Informações acerca da necessidade de preenchimento do Plano de 
Ação 2014 junto a Rede Suas; 

 Conferências Municipais dos Direitos da Pessoa Idosa e da Criança e 
Adolescentes; 

 informes sobre as resoluções do Conselho Nacional do Assistência 
Social. 

 Reunião Descentralizada do Coegemas e Cib que ocorreu no Município 
de Ita/SC e contou com a participação de Gestores e Técnicos da 
Assistência Social; 

 Resolução CIB nº 21 – Saldos remanescentes dos cofinanciamentos da 
PSB, PSE Média e alta Complexidade e Benefícios Eventuais; 

 Resolução CIB nº 22 – Plano de Acompanhamento e Apoio técnico aos 
Municípios do Estado de Santa Catarina; 

 Criação do Núcleo de Educação Permanente do SUAS; 

 Participação do Coordenador do Colegiado e da Assistente Social da 
Amosc como membros titular e suplentes na Câmara Temática de 
Desenvolvimento Social do NFSC; 

 Repassado orientações quanto ao impedimento da realização do Turno 
Único na Assistência Social conforme orientação da SST repassada aos 
Município ainda no ano de 2013 e com vigência para 2014; 

 Informação da necessidade da construção dos Planos Decenais dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; 

 Oficina Cedca construindo democraticamente os Planos Decenais dos 
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente; 

 Oficina de Alinhamento Técnico dos Serviços de Proteção Social 
Especial da Secretaria de Estado da Assistência Social (SST); 

 Organização e informes quanto a realização da Conferência dos Direitos 
da Pessoa Idosa; 

 Ações voltadas ao Programa Mais Educação com necessidade de 
trabalho intersetorial com a educação e assistência social; 

 Atividades do Grupo de Estudos dos Psicólogos; 

 Proposta de Capacitações para 2015 com necessidade de aprovação 
pelo Colegiado e organização da atividade de encerramento 2014 que 
foi aprovado a realização no Município de Quilombo. 

 Retorno da reunião do Coegemas e Cib realizada em Florianópolis onde 
estiveram presentes a Gestora do Município de Quilombo e a Assistente 
Social da Amosc; 



 Calendário de capacitações e conferências para 2015; 

 Retorno da reunião com o MP, Associações e FECAM; 

 Necessidade de articulação com a Educação e Assistência devido ao 
grande número de atividades com necessidade de articulação 
intersetorial; 

 Construção do cronograma de reuniões para o ano de 2015 e retorno da 
SST quanto a Resolução CIB 21/2014.  

 O Grupo de Estudos dos Psicólogos trabalhadores do SUAS na Região 
da AMOSC realizou cinco atividades durante o ano com destaque para 
atividade: Atuação dos Profissionais de Psicologia no Sistema Único de 
Assistência Social – Emissão de Documentos, com a participação do 
Conselho Regional de Psicologia – CPF Florianópolis. Realizou no dia 
01 de dezembro de 14 atividade com a Professora da Unochapecó e 
Psicóloga Maria Carolina Silveira: A atuação do Psicólogo em Situações 
de Calamidade Pública e Emergências. 

 

COLEGIADO DE AGRICULTURA 

 Foram realizadas reuniões nos dias: 08/05 e 10/10; 

 Apresentação  das ações no Licenciamento Ambiental pelo município de 
Chapecó. O técnico deste município participo de 2 treinamento do CAR, 
oferecido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
Sustentável, por intermédio da AMOSC e com intuito  deste profissional  
repassar para os demais colegas dos municípios da AMOSC; 

 Relatos sobre o Encontro Estadual de Secretários e Técnicos 
Municipais; 

 Informes do Encontro Estadual sobre o PAA ( Programa de Aquisição de 
Alimentos); 

 Cadastro Ambiental Rural, Legislação e prazos para o cadastro; 

 Encaminhamentos do SUASA; 

 Escolha da nova Diretoria do Colegiado de Agricultura; 

 Apresentação do Curso de Medicina Veterinária da UNOCHAPECÓ, Profº 
Luis Henrique Rangrab; 

 Seminário: Território, Territorialidade e Desenvolvimento Regional, Profº 
Carlos Eduardo Arns – Tchê; 

 Espaço ao Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios 
Chapecó/Irani,Consultora Manuela Gazoni dos Passos; 

 Informes do 6º Seminário de Secretários e Técnicos Municipais de 
Agricultura do Estado de Santa Catarina, em Rio do Sul, Vice 
Coordenador do Colegiado Valdir Crestani; 

 Município de Chapecó/AMOSC relata como esta o andamento do CAR, 
suas dificuldades, prazos e falta de técnico. Foi sugerido que 
encaminhasse um oficio ao Governo do Estado solicitando ajuda para 
disponibilizar técnicos da EPAGRI, para estarem atuando  no CAR; 

 Relato dos encaminhamentos do SUASA/MAPA, adesão do Município 
de Chapecó: vantagens, dificuldades e desafios Secretário de 
Agricultura de Chapecó Valdir Crestani; 

 Lançamento da Campanha Com Nota Fiscal Vai Legal Secretário 
Executivo da AMOSC Paulo Utzig; 



 Informações das condições de comercialização dos produtos de origem 
animal no Mercado Público Regional: Principais dificuldades da 
comercialização destes produtos é inspeção, armazenamento, validade 
e rotulagem. Médico Veterinário do CIDEMA Morciel Faraum; 

 

COLEGIADO CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS 

 Foram realizadas reuniões dias: 14/04, 01/09 e 10/11; 

 Vedações em ano eleitoral; 

 Repasse informações colegiado estadual; 

 Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
- SICONFI; 

  Evidenciação contábil dos ativos das Câmaras Municipais e dos Fundos 
Especiais; 

 Oficio Circular TC/DMU 3.546/2014; 

 E-sfinge – Prestação de contas Elemento 48; 

 Veículos – CIDEMA/PROSUASA; 

 10º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores 
Públicos e Controladores Internos Municipais; 

 Calendário de eventos para 2014; 

 Eleição do Colegiado; 

 Planejamento para 2014; 

 Palestra sobre e-social – Receita Federal; 

 Comunicado Fecam nº 031 – Contribuição Previdenciária; 

 Resolução TC - 94/2014; 

 Audiência Pública para apresentação do Relatório de Gestão da Saúde 
(Lei Complementar nº 141); 

  Novo Plano de Cotas 2015; 

 Reformulação/discussão Decreto de Regulamentação Controle Interno; 

 Consulta Instrução Normativa IN 14/2012; 

 Baixa de bens inservíveis; 

 Lei nº 13.019/2014 – Organizações Sociais; 

 Lei Complementar nº 147/2014 - Licitações exclusivas para pequenas 
empresas;  

 Apresentação dos resultados da primeira fase do programa Com Nota 
Fiscal Vai Legal; 

 Licitação para Compra conjunta de Medicamentos pelo CIS-AMOSC ; 

 Criação do Conselho Municipal do idoso; 

 Prestação de Contas dos Consórcios e empenhamento da despesa; 

 Repasse informações da reunião do colegiado estadual; 

 2º Encontro Catarinense de controladores internos municipais; 

 Treinamento PCASP e DECASP com a STN. 

 

COLEGIADO DE CONSELHEIROS DOS DIREITOS E TUTELARES 

 Foram realizadas reuniões dias: 26/02, 15/04, 11/06, 19/10 e 10/12; 

 Avaliação das atividades realizadas no ano de 2013 e o grupo planejou 
as atividades para o ano de 2014; 



 Apresentação ao Colegiado do Sistema Único de Assistência Social 
SUAS;  

 Informado sobre a realização do Seminário Regional de Infrequencia 
Escolar: Garantia e permanência do educando na Escola, 
responsabilidade de quem? organizado pelo Grupo de Estudos de 
Infrequencia Escolar; 

 Eleição da Coordenação do Colegiado para o ano de 2014 ficando assim  

 Presença da Pedagoga Alda Detofol a qual abordou o “Dia-A-Dia do 
Conselheiro Tutelar”; 

 A Delegacia Regional do Trabalho esteve presente abordando assunto 
relacionado ao programa Adolescente Aprendiz; 

 Repassado informações sobre a articulação com a Educação nos 
Municípios da Amosc; 

 Avaliação do I Seminário Regional sobre Infrequencia Escolar; 

 Agenda de atividades onde será realizado evento sobre protocolo de 
atenção a vitimas de violência sexual; 

 A Promotora de Justiça da Vara da Família Infância e Juventude do 
Fórum da Comarca de Chapecó Dra. Vania Cella Piazza abordou 
assuntos relacionados ao “Dia-A-Dia do Conselheiro Tutelar”; 

 O Plano Decenal Municipal de Atendimento Sócio Educativo que os 
municípios possuem prazo para conclusão até dia 19/11/2014; 

 Realização da Oficina de Trabalho com o Ministério Público, 
Associações de Municípios e Fecam que objetivará aproximação do MP 
com os Municípios; 

 Informado sobre a realização do Encontro Construindo 
Democraticamente o Plano Decenal dos Diretos Humanos da Criança e 
Adolescente onde os municípios terão prazo para conclusão em 
novembro de 2015; 

 O Dia a Dia do Conselheiro Tutelar com a presença da Dra. Vania Cella 
Pizza, Promotora de Justiça da Vara da Família Infância e Juventude do 
Fórum da Comarca de Chapecó; 

 Espaço para as Comissões do Colegiado; 

 Divulgação da Campanha Com Nota Vai Legal; 

 Informações sobre o SIPIA on line onde os municípios articulado com a 
rede (Educação e Conselho Tutelar) objetivam a interlocução com o MP 
através do acompanhamento de educados que não permanecem na 
Escola; 

 Processo unificado para escolha de Conselheiros Tutelares em 2015; 

 Construção do Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do 
Adolescente; 

 Alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 13.046/14; 

 Avaliação das atividades realizadas no ano de 2014 e propostas de 
capacitações para o ano de 2014. 

 Articulação das Comissões em especial a Comissão de Infrequencia 
Escolar onde ocorre a parceria com os operadores do sistema de 
garantia de direitos (MP, Conselhos Tutelares) e rede de atendimento ao 
Educando (Educação Municipal, Estadual, Universidades). Esta 
Comissão realizou oito encontros durante o ano em destaque a 
organização do I Seminário Regional de Infrequencia Escolar: Garantia e 
Permanência do Educando na Escola – responsabilidade de quem?  



 
COLEGIADO DE PROCURADORES JURÍDICOS E SECRETÁRIOS 
DE ADMINISTRAÇÃO 
 

 Foram realizadas reuniões nos dias: 27/02, 29/04, 21/07 e 18/11; 

 Contratação dos serviços de manutenção em veículos e equipamentos 
rodoviários; 

 Ofício Circular do Ministério Público nº 255/2014/COT - Programa Saúde 
Fiscal dos Municípios; 

 Previsão do FPM - Fundo de Participação dos Municípios e Projeção do 
ICMS para 2014; 

 Comunicado FECAM 07/2014 – Condutas vedadas em ano eleitoral; 

 Curso: Prática em Processo Administrativo 18/03/14; 

 Eleição Nova Diretoria; 

 Planejamento 2014; 

 A atuação do Ministério Público na implementação das Políticas Públicas  

 Repasse de informações colegiado estadual de procuradores jurídicos; 

 Comunicado FECAM 10/2014 - Área de Preservação Permanente - APP 
em área urbana consolidada; 

 Contratação de professores em caráter temporário, habilitados e não 
habilitados; 

 Capacitação em Licitação e Chamada Pública da Merenda Escolar; 

 10º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores e 
Controladores Internos em Chapecó; 

 Encontro Regional - Prefeitos e Ministério Público; 

 Orientações: fornecimento de medicamentos e pagamento 
complementar para procedimentos de saúde através do SUS (Gerência 
de Saúde/SDR Chapecó); 

 Informes sobre o Encontro Regional que aconteceu - Prefeitos e 
Ministério Público; 

 Estudo legislação: Piso Salarial dos Agentes de Saúde e Combate a 
Endemias – Lei nº 12.994/2014 e Lei Federal nº 13.004/2014; 

 Comunicado 28/2014 da FECAM - Limitações legais quanto a 
publicidade e propaganda institucional durante o pleito eleitoral; 

 Curso Temas Polêmicos em Licitação; 

 Realizado em Florianópolis pela FECAM encontro com o Ministério 
Público e Municípios sendo objeto de estudo a Lei Anticorrupção e a Lei 
nº 13.019/14 sobre as parcerias voluntárias; 

 Apresentação das ações da Campanha com Nota Fiscal Vai Legal; 

 Estudo de legislação: Lei Complementar nº 147/2014 - Licitações 
exclusivas para pequenas empresas e Lei nº 13.019 de 31/07/2014 - 
parcerias voluntárias; 

 Repasse de informações sobre o Encontro Ministério Público e 
Municípios em Florianópolis; 

 Informes sobre o Pregão Eletrônico de Medicamentos compra conjunta - 
CIS/AMOSC; 

 Comunicado 31/2014 - Mandado de Segurança Coletivo FECAM – 
Contribuição Previdenciária. 

 



COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA 

 Foram realizadas reuniões dias: 28/02, 30/04, 09/07, 13/08 e 06/11; 

 Repasse reunião estadual do CONGESC; 

 Informes do Conselho Estadual de Cultura;  

 Repasse oficina elaboração plano municipal de cultura; 

 Diagnóstico - legislação municipal na área da cultura; 

 Plano de trabalho - 2014; 

 Proposta capacitação área de projetos; 

 Eleição nova diretoria; 

 Cronograma de reuniões; 

 Gestores municipais participaram do IV Fórum Catarinense de Cultura;  

 Relatos de experiências; 

 Orientações do alinhamento da gestão cultural nos municípios; 

 Avaliação do fórum de cultura/carta de São Francisco do Sul; 

 Repasse Conselho Estadual de Cultura e participação do CONGESC em 
reunião com Secretaria Estadual de Turismo e Cultura; 

 Apresentação sobre Fundo Municipal de Cultura; 

 Relatos de experiências; 

 Informe CONGESC; 

 Orientação criação do Conselho de Cultura (minuta de lei); 

 Orientação sobre a legislação dos sistemas municipais (Rea Silvia e 
Raquel/Fecam); 

 Relato mostra de cinema infantil nos municípios; 

 Divulgação do XVI Ciclo de Estudos de Controle Público da 
Administração Municipal do TCE – cultura 

 Estudo da legislação: Lei nº 13.004 e Lei nº 13.006/2014; 

 Encontro com gestores municipais de cultura sobre: visões da cultura 
para a gestão; 

 Participação da Coordenadora do Colegiado, Presidente do CONGESC 
e membro do Conselho Estadual de Cultura em assembleia e prefeitos 
abordando sobre alinhamento da gestão cultural; 

 Relatos de experiências; 

 Apresentação da proposta oficina de gestão cultural em Formosa do Sul;  

 Repasses CONGESC e Conselho Estadual de Cultura 

 Apresentação e discussão minuta de lei SMC; 

 Repasse: Câmara Temática de Cultura do NFSC. 

 

COLEGIADO DE NUTRICIONISTAS 

 Reuniões nos dias: 25/02, 16/04, 25/06, 28/08, 30/10 e 09/12; 

 Programar a Semana da Saúde e Nutrição: definir tema, as ações e a 
data em março; 

 Reavaliar as datas de eventos dentro do planejamento de 2014; 

 Palestra motivacional para as merendeiras e serventes;  

 Proposta sobre o uniforme das merendeiras: solicitar uniformes para 
todas as merendeiras da região da Amosc através de um ofício do 
Colegiado aos Secretários Municipais de Educação; 



 Proposta de curso para nutricionistas: apresentar sugestões de assuntos 
e palestrantes; 

 Apresentação do “Menu” Colegiados no site da AMOSC; 

 Proposta de padronização de fichas técnicas das receitas dos cardápios 
escolares; 

 Estudo da Resolução FNDE nº 26/2013. Capítulos V – Seção II: Da 
oferta da alimentação nas escolas e Capítulo VI – Seção I: Das 
proibições e Restrições (páginas 8 a 11); 

 Eleição do Colegiado de Nutricionistas 2014; 

 Reunião com diretorias do colegiado de educação e nutrição para definir as 
ações e atividades de 2014; 

 Definir a periodicidade dos exames médicos das merendeiras; 

 Esclarecer o Ofício Circular para adesão ao Sisan; 

 Proposta de atividades para as estagiarias UNOCHAPECÓ: sugerir as 
atividades que devem ser incluídas no plano de ensino dos estagiários 
do curso de Nutrição da Unochapecó, conforme solicitado pelas 
coordenadoras do curso; 

 Apresentação projeto de segurança alimentar e nutricional da Professora 
Luciara do curso de Nutrição da Unochapecó; 

 Avaliações Nutricionais e Educação Alimentar e Nutricional – informar e 
debater as propostas que foram discutidas entre as Diretorias dos 
Colegiados de Secretários de Educação e Nutricionistas a respeito dos 
resultados das avaliações nutricionais e planejamento da Educação 
Alimentar e Nutricional; 

 Apresentação do Manual Operativo PAA; 

 Propostas de capacitações: nutricionistas, merendeiras e serventes, 
definir as datas o local e os custos; 

 Confirmar as datas das capacitações de Boas Práticas de Fabricação 
(BPF); 

 Confirmar a capacitação com CECANE dia 13 de maio sobre Licitação e 
chamada pública; 

 Propor as datas para a Oficina Interativa de Teatro; 

 Guia alimentar: apresentar sugestões para a consulta pública em nome 
do Colegiado de Nutricionistas; 

 Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as 
Políticas Públicas – Disponível site da Amosc – Colegiado Nutricionistas; 

 Discutir a possibilidade de criação de um Software para controle de 
estoque, cardápio e ficha técnica para os serviços de nutrição das escolas 
municipais; 

 Apresentação do SUASA – Médicos Veterinários: Morciel Araújo Faraum 
e Alan Dinis Michels do Programa Prosuasa/CIDEMA; 

 Divulgar as capacitações no recesso escolar e datas para as inscrições; 

 Resultado das avaliações nutricionais 2013; 

 Discutir a Lei nº 12.982 de 28 de maio de 2014 (Altera a Lei nº 11.947, 
de 16 de junho de 2009, para determinar o provimento de alimentação 
escolar adequada aos alunos portadores de estado ou de condição de 
saúde específica); 

 Discutir as ações do nutricionista para fomentar a agricultura familiar no 
município; 

 Revisar as atribuições do nutricionista na alimentação escolar; 



 Analisar os dados divulgados na Avaliação Vigitel – dados 2013; 

 Discutir a proposta de capacitação sobre “Planejamento das Ações de 
Trabalho do Nutricionista”; 

 Analisar a proposta de informativo para higienização das mãos e uso 
obrigatório de toucas nas cozinhas padronizado na região da Amosc 
através de placas ou adesivos; 

 Debater as informações da Audiência Pública para discutir Políticas 
Públicas de Combate à Obesidade; 

 Apresentação da Pesquisa do curso de Nutrição da Unochapecó; 

 Apresentação das avaliações das capacitações realizadas no primeiro 
semestre: I Encontro de Educação Alimentar e Nutricional; Palestra: 
Profissão de Qualidade; Oficina de Teatro Interativa e Boas Práticas na 
Fabricação e Preparo dos Alimentos; 

 Definir a data para capacitação sobre “Planejamento das Ações de 
Trabalho do Nutricionista”; 

 Uso do Manual de Boas Práticas de Fabricação do CECANE; 

 Estudar o resultado das avaliações nutricionais realizadas no primeiro 
semestre e definir as estratégias a partir dos resultados; 

 Discutir as atribuições do nutricionista na alimentação escolar e avaliar 
quais as atribuições que estão sendo executadas e suas prioridades na 
região da Amosc; 

 Informações sobre NutriSus: conforme a Secretaria de Saúde do Estado 
os municípios que aderiram ao NutriSus pelo PSE e que entram nos 
critérios de participação são aqueles que tem mais de 110 crianças na 
creche (6 a 48 meses) e, no ano que vem estenderão para todos os 
municípios. 

 Divulgar a Consulta Pública sobre a implantação do SISAN no Estado de 
Santa Catarina; 

 Apresentação dos produtos Physalis por um agricultor do Município de 
Coronel Freitas; 

 Apresentação da proposta de modelo e orçamento das camisetas para a 
gincana das merendeiras e serventes 2015; 

 Distribuição do material complementar da palestra Profissional de 
Qualidade que foi realizada para as Merendeiras e Serventes no 
Município de Pinhalzinho em julho 2014; 

 Definição da  apresentação para o Colegiado de Secretários de 
Educação dos dados da Avaliação Nutricional 2014 e das atribuições do 
nutricionista na alimentação escolar; 

 Elaboração do Planejamento do Colegiado de Nutricionistas para 2015; 

 Visitar o Abatedouro de Peixes Albani no Município de Modelo; 

 Analisar e discutir a Proposta do II Encontro Regional de Educação 
Alimentar e Nutricional para 2015; 

 Discutir o processo de compra da Agricultura Familiar e avaliar a 
descrição dos produtos para as chamadas públicas e licitações; 

 Apresentação do cronograma para implantação do manual de boas práticas 
nas escolas que será realizado pelo PROALE nos meses de março, abril, 
maio e junho de 2015. 

 
 
 


