
  PRINCIPAIS AÇÕES DOS COLEGIADOS DA AMOSC

COLEGIADO DE EDUCAÇÃO
 Reuniões nos dias: 26/02, 22/04, 24/06, 19/08, 19/10 e 27/11;

 Avaliação Nutricional dos alunos da Rede Municipal da região;

 Projeto Educação Empreendedora - JJEP do SEBRAE;

 PRONATEC – SEST/SENAT;

 Novo Sistema Escola Web;

 Orientação data ingresso 1º ano;

 Previsão Piso Nacional dos professores;

 Previsão repasse transporte Escolar;

 Planos Municipais de Educação;

 Divulgação do:  IV  Seminário  Políticas  Públicas para Conservação da
Água, I Fórum do Livro e Leitura da região Oeste e vagas licenciatura
gratuitas pelo PARFOR/2015;

 Eleição nova Diretoria/2015;

 Eleição representante para Conselho da UNDIME;

 Planejamento  2015  com  destaque  para:  Elaboração  dos  Planos
Municipais de Educação, construção da Diretriz e Currículo da educação
infantil, Capacitações II Seminário Regional Garantia e permanência dos
educandos na escola, Formação continuada de professores do ensino
fundamental  pela  UNOCHAPECO,  Formação  para  Conselheiros  de
Educação, - Encontro integrado entre colegiados de educação, nutrição
e agricultura sobre alimentação escolar e elaboração PAR

 Entrega de cartilhas e jogos didáticos para semana da água nas escolas

 Gered de Chapecó apresentou programas para alfabetização de adultos,
o Projovem Campo e Santa Catarina Alfabetizada;

 Projeto Sustentabilidade nas Escola pela UNOESC;

 Proposta Curso de Gestão de Pessoas/RH AMOSC;

 Estudo da legislação educacional: Portaria 99 – Cronograma do Censo
Escolar/2015 e Resolução 2/2015 – alteração data prestação de contas
PDDE;

 Planos Municipais de Educação – troca de experiência do andamento
dos trabalhos; 

 Orientação sobre prazo dados da educação no SIOPE/FNDE;

 Definição  municípios  e  datas  capacitação  do  CAE  através  do
CECANE/UFSC;

 Substituição membro da diretoria;

 Confirmação  de  datas  para  formação  de  professores  através  da
UNOCHAPECO;



 Encaminhamentos sobre acompanhamento da formação de professores
do ensino fundamental;

 Planos Municipais de Educação – da elaboração para aprovação;

 Repasse  da  UNDIME:  Fórum  de  abril,  encontro  de  Lages  e  Fórum
Nacional na Bahia;

 Estudo  da  legislação:  Resolução  05  do  PNATE  e  Resolução  do
CONTRAN – uso cadeirinhas;

 Orientação sobre hora atividade do professor;

 Grade curricular do ensino fundamental;

 Avaliação geral dos últimos encontros de formação e seminários;

 Orientação sobre uso de imagens de aluno;

 Encaminhamentos sobre oficinas de culinária e livro de receitas;

 Reunião  integrada  entre  Colegiado  de  Educação,  Agricultura  e
Nutricionistas.  Pauta  em  comum:  Portaria  de  equivalência
SISBI/SUASA/CIDEMA, apresentação de cursos profissionalizantes do
IFSC e visita à agroindústria de ovos em São Carlos

 Movimento Nós Podemos – Objetivos do Milênio; 

 Projeto Cultura Kids Expo;

 Estudo da legislação:  Lei  13.146/2015 que institui  a  Lei  Brasileira  de
Inclusão da Pessoa com Deficiência e Resolução do Conselho Nacional
de Educação nº 02/2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a formação inicial em nível superior e formação continuada;

 Orientação PDDE interativo e criação de Conselhos Escolares;

 Compartilhamento do Grupo de Trabalho sobre matriz curricular e Base
Nacional Comum;

 Divulgação encontro com Tribunal de Contas sobre atos de pessoal;

 Encaminhamentos  sobre  II  Gincana  para  Serventes  e  Semana
Educação Alimentar e Nutricional;

 Repasses da UNDIME;

 Leitura do ofício da FECAM sobre Transporte Escolar;

 Orientações  gerais  sobre  Base  Nacional  Comum  Curricular  e
encaminhamentos sobre Dia da parada Nacional para discutir a base;

 Calendário escolar e pré-planejamento das formações integradas 2016;

 Entrega livros de receitas e cartilha Yara sobre Direitos Humanos;

 Repasse síntese do II Seminário garantia da permanência do educando
na escola;

 Encaminhamentos sobre questionário do MEC para monitoramento dos
Planos Municipais de Educação;

 Repasse Seminário dos Planos de Educação;

 Avaliação do dia da parada Nacional da Base Nacional Comum e novas
orientações de discussões e acompanhamento;

 Encaminhamentos sobre formação de professores da educação infantil e
ensino fundamental em 2016 através da EGEM e UNOCHAPECÓ;



 Repasse da oficina  de criação do Núcleo Intersetorial  de  suporte  ao
APOIA – NISA através do MPSC;

 Avaliação das atividades educacionais de 2015;

 Formações  continuadas  e  encontros  com profissionais  da  educação:
Orientações  técnicas  sobre  PDDE,  Capacitação  para  professores  da
Educação infantil  nos  Polos  de São Carlos,  Pinhalzinho e  Quilombo;
Grupo de Trabalho para Construção da Diretriz e Currículo da Educação
Infantil;  Capacitação:  Movimento  Planejando  a  Próxima  Década  –
Planos Municipais de Educação; Formação Continuada de professores
do  Ensino  Fundamental  nos  polos  de  São  Carlos,  Coronel  Freitas,
Pinhalzinho e Quilombo; Capacitação para Operadores do novo Sistema
Escola Web; II Seminário de Garantia e Permanência dos Educandos na
Escola nos polos de Quilombo, São Carlos e Pinhalzinho; II  Encontro
Regional de Educação Alimentar e Nutricional no Contexto Escolar: a
interface  com a  agricultura  familiar;  Grupo  de  Trabalho  sobre  matriz
curricular  do  ensino  fundamental  e  encontro  sobre  Base  Nacional
Comum Curricular.

COLEGIADO DE SAÚDE
 Foram realizadas reuniões nos dias: 12/02, 10/04 e 07/08;

 Discussão de uma nova proposta de tratamento vascular: No tratamento
é utilizada espuma injetada na veia, o que provoca uma fibrose e causa
seu desaparecimento. O tratamento pode ser semanal ou mensal, e é
realizado  por  sessões  em segmentos  de  veias  varicosas  reticulares.
tidade de varizes que o paciente apresentar;

 O atendimento no Hospital Regional do Oeste: O assessor jurídico Paulo
Wincler e o diretor geral do HRO Osmar Arcanjo Oliveira explicaram que
devido  a  problemas  financeiros  as  cirurgias  eletivas  continuam
suspensas e que somente serão realizados os procedimentos que não
ultrapassem o teto pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS);

 Eleição da nova Diretoria mandato 2015;

 Presença  das  professoras  Larissa  Tombini  e  Daniela  Geremias  da
UFFS:  Dar um retorno da aprovação do Projeto de Extensão: Formação
para o SUS: Construção e fortalecimento da integração ensino, serviço e
comunidade  na  região  oeste  catarinense  que  terá  como  objetivo
proporcionar  o  aperfeiçoamento  de  capacidades  para  a  gestão  e  o
gerenciamento dos serviços de saúde e enfermagem, na perspectiva de
integrar ensino, serviço e comunidade, formando gestores e acadêmicos
como multiplicadores de temas centrais para a organização do SUS na
região  oeste  catarinense.  Este  será  executado,  assim  como  o  de
Educação  Permanente  para  Conselheiros  Municipais  de  Saúde:
Macrorregião Oeste em parceria com a CIES e já tem datas previstas
com início para junho/2015;

 Discutida a possibilidade de trazer um curso para a região sobre o e-
SUS: Capacitação de profissionais visando à utilização do sistema e-
SUS  da  atenção  básica.  Com  atuação  tanto  no  CDS  (Cadastro  de
Dados Simplificado), quanto no PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão);

 Com relação às cirurgias vasculares continuar tentando a vinculação das
Cirurgias Convencionais a questão da Espuma. Cirurgias de Otorrino



novos  prestadores  credenciados  e  das  gerais  não  abrir  edital  por
enquanto;

 Assuntos da Ultima CIB – Aída, SMS de Pinhalzinho, colocou que as
pendências financeiras com relação aos repasses estaduais começarão
a partir  do mês de abril  a  ser  pagas pela SES em 10 vezes e com
relação ao aumento dos repasses com relação ao co-financiamento do
Estado de SC não há orçamento para o mesmo, o que não será possível
se concretizar este ano;

 Antecedeu a reunião do Colegiado de Saúde da região da AMOSC uma
reunião  da  Comissão  Intergestores  Regional  -  CIR  OESTE  com  a
presença de Geraldo Azzolini – responsável pelo setor da Gerência dos
Complexos Reguladores e um técnico responsável  pelo programa de
Telemedicina falaram sobre a  implementação da Política Estadual  da
Teledermatologia, a fim de levar este serviço para os municípios. 

 Presença da professora Daniela Geremias da UFFS – para informar que
já estão abertas as inscrições no curso de FORMAÇÃO EM GESTÃO
PÚBLICA DO SUS: ÊNFASE NO FINANCIAMENTO E PLANEJAMENTO
DOS SERVIÇOS DE SAÚDE que  terá  como objetivo  proporcionar  o
aperfeiçoamento de capacidades para a gestão e o gerenciamento dos
serviços  de saúde e enfermagem, na perspectiva  de integrar  ensino,
serviço  e  comunidade,  formando  gestores  e  acadêmicos  como
multiplicadores de temas centrais para a organização do SUS na região
oeste catarinense. 

 Presença  da  Clínica  Escola  de  Fisioterapia  da  UNOCHAPECÓ,  que
apresentaram os serviços que hoje são oferecidos neste local. Desde
2007, a Clínica Escola atende pacientes com problemas neurológicos.
As  principais  patologias  atendidas  são  Paralisia  Cerebral,
Mielomeningocele, síndrome de Down, Autismo e síndrome de Smith-
Lemli-Opitz.  Também  são  atendidas  patologias  que  afetam  adultos,
como  AVC,  traumatismo  medular,  traumatismo  craniano  e  mal  de
Parkinson. A clínica atende toda a população através do SUS, desde
que  haja  disponibilidade  de  horário.  As  estagiárias  realizam  com  os
pacientes  exercícios  de  alongamento,  fortalecimento  dos  músculos  e
exercícios  que  estimulam  a  neuro  psicomotora,  visando  sempre  o
desenvolvimento dos pacientes;

 Assuntos da Ultima CIB – Aida, Secretaria de Saúde de Pinhalzinho e
coordenadora da CIR, colocou que haverá uma reunião para tratar sobre
o assunto polêmico da última CIB que é a nova cota da PPI Hospitalar,
onde  através  de  alguns  estudos  e  verificação  de  série  histórica  os
hospitais menores estariam perdendo recursos para os de maior porte. 

COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 Foram realizadas reuniões nos dias: 13/02, 30/04, 23/06, 30/06, 08/07,

27/08, 21/09, 08/10, 29/10 e 23/11;
 Pronatec Social – Explanação do SEST/SENAT;

 Planejamento atividades 2015;

 Aprovação de capacitações e eventos 2015;

 Inicio das ações referente ao processo de eleições unificadas para o
Conselho Tutelar;



 Ampliação de prazo para adequação das entidades assistenciais à Lei
nº 13.019/2014;

 Conferências Criança e Adolescente, Idosos e Assistência Social;

 Eleição Coordenação do Colegiado;

 Conferências Municipais e definições quanto a realização das

 Regionais (Idoso, Assistência Social, Segurança Alimentar e

 Nutricional, Criança e Adolescente);

 Eleições Conselho Tutelar – orientações do TRE;

 Capacitação da utilização dos recursos do FIA;

 Cofinanciamento Estadual da Assistência Social em 2015;

 Encontros Regionais com o MPSC – Diagnóstico da Oferta de Serviços
de Alta Complexidade;

 Plano de Ação 2015 – MDS;

 Documentos sobre emendas parlamentares;

 Atividades Regionais Conjuntas com o CPR e CRESS em 2015;

 Eleição COEGEMAS/SC – 2015;

 Carta Encontro Regional Sul do COEGEMAS;

 Conferências Regionais dos Direitos da Pessoa Idosa;

 Cofinanciamento Estadual 2015 – Resoluções CIB com valores por piso
e  datas  para  envio  dos  documentos  formalizando  o  convênio  para
repasse dos recursos;

 Encontros Regionais com o MPSC – Diagnóstico da Oferta de Serviços
de Alta Complexidade;

 Roda de Conversas Programa Mais Educação: a interface nas políticas
públicas;

 Avaliação Eventos: I Seminário Estadual de Medidas Sócio Educativas
em  Meio  Aberto;  VII  Seminário  Estadual  de  Assistência  Social  e  II
Encontro do COEGEMA/SC;

 Capacitação da utilização dos recursos do FIA

 Apresentação do Fórum Regional dos Trabalhadores do SUAS

 Proposta  de  continuidade  dos  trabalhos  do  FORTSUAS  Conselheiro
Suplente do CRESS/SC – Samuel Salézio dos Santos;

 Realização da III Conferência Regional dos Direitos da Pessoa Idosa;

 Grupo de Estudos Gestão de Riscos e Desastres promoveu capacitação
aos Profissionais que atuam na Política de Assistência Social com tema:
A atuação dos trabalhadores do SUAS em situações de Calamidade
Pública ou Desastres. Ministrante: Maria Carolina Silveira – Psicóloga e
Professora da UnoChapecó;

 Divulgação  de  atividades  voltadas  a  Crianças  e  Adolescentes  em
Chapecó;

 Realização  de  Conferências  Regionais  –  definição  do  Colegiado  e
comunicação às Coordenações Estaduais;



 Conferências Estaduais: Segurança Alimentar e Nutricional, Assistência
Social,  Criança e Adolescente,  Juventude,  Pessoa com Deficiência  e
Política para Mulheres;

 Cofinanciamento  Estadual  2015  –  Fluxograma  do  Cofinanciamento
Socioassistencial;

 Cadastros dos Fundos Municipais dos Idosos;

 Espaços  das  Comissões  e  Grupo  de  Estudos:  Gestão  Riscos  e
Desastres, Experiência de CRAS e Psicólogos ;

 Assuntos  diversos:  I  Seminário  Estadual  de  Envelhecimento  Ativo  –
Relatório Final, Eleições Unificadas Conselheiros Tutelares, Política de
Senhas  MDS  e  Proposta  capacitação  para  novos  Conselheiros
Tutelares;

 Atividade do Grupo de Estudos de Experiências de CRAS;

 Roda  de  Conversa  do  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de
Vínculos de zero a 6 (seis) anos;

 O  Grupo  de  Estudos  de  Gestão  de  Riscos  e  Desastres  organizou
capacitação com a Coordenação Regional da Defesa Civil de Chapecó e
Maravilha objetivando atender a necessidade dos Municípios da AMOSC
quanto  ao  conhecimento  de  Terminologias  em  Defesa  Civil,  o
entendimento  de instrumentais  necessário  para  o  reconhecimento  de
Situações de Calamidade Pública e/ou Estado de Emergência, Definição
de papéis dos Profissionais nos Municípios e, estudo do Instrumental de
coleta de dados para Cadastro de Famílias Atingidas;

 Cofinanciamento Federal e Estadual  da Assistência Social  – Situação
Atual

 Horário de funcionamento dos equipamentos e carga horária

 do Técnicos de Referência – Nota Técnica SST;

 Propostas de formação continuada aos Conselheiros Tutelares

 Construção dos Planos Decenais dos Direitos da Criança e Adolescente;

 Conferências  Estaduais  2015  –  participação,  organização  e
encaminhamentos;

 Momento das Comissões e Grupo de Estudos

 Assuntos diversos e informes: atualização do Protocolo de Atendimento
às  Vítimas  de  Violência  Aguda  da  Região  da  AMOSC,   Avaliação
processo de Escolha Conselheiros Tutelares, Senso SUAS período de
Retificação,  Fiscalizações CRP e Momento  de Orientação,  Encontros
Setoriais Regional Oeste, Roda de Conversa sobre a Gestão do PBF,
Encontros Setoriais Regional Oeste;

 Conferência Estadual de Assistência Social – Delegados da Região; 

 Apresentação de cronograma de capacitações e seminários para 2016;

 Formação da Comissão de Elaboração do Plano Decenal dos

 Direitos da Criança e Adolescente;

 Construção do calendário de reuniões para o ano de 2016;

 Apresentação do FORTSUAS;

 Apresentação  Projeto  de  Pesquisa  de  Mestrado  –  Psicóloga  Daniela
Schott.



COLEGIADO DE AGRICULTURA
 Foram realizadas reuniões nos dias: 20/02, 30/04, 19/08 e 23/11;

 Oficio encaminhado para Governo do Estado sobre Cadastro Ambiental
Rural  –  CAR,  andamentos  e  prazos  para  Cadastro  Ambiental,
prorrogação por mais um ano

 Portaria de Adesão do CIDEMA – SUASA – MAPA

 Próximas adesões ao SISBI – SUASA, por categoria;

 Plano de trabalho do Serviço de Inspeção Municipal

 Planejamento das ações para 2015;

 Escolha da nova Diretoria do Colegiado;

 Reunião do colegiado de Agricultura,  realizado junto com Assembleia
dos Prefeitos realizada na EPAGRI: 

 Apresentação  do  projeto  para  reuso  do  óleo  de  cozinha  residual  e
reaproveitamento  de  pneus  inservíveis,  projetos  e  ações  voltadas  à
preservação  ambiental  e  à  sustentabilidade.  Programa  Verde  Vida,
Coordenador Odair Balen;

 A EPAGRI de Chapeco apresentou sua estrutura, programas e ações
desenvolvidas.  A  equipe  solicitou  sugestões  para  o  planejamento
estratégico, de maneira a resolver problemas ou potencializar demandas
da microrregião. A intenção é aproximar a entidade dos Secretários de
Agricultura;

 O  médico  veterinário  e  responsável  pelo  programa  de  pecuária  na
UGT1, Éverton Poletto, a proposta de integrar a bovinocultura de leite
com o plantio de eucalipto;

 O engenheiro florestal Celso Bach, fez um relato da situação do CAR no
estado;

 No  primeiro  assunto  da  pauta  estavam  presentes  os  membros  dos
colegiados de Educação e Nutricionistas;

 O profissional do CIDEMA, apresentou na íntegra, a Portaria nº 1 de 7
de Janeiro de 2015, D.O.U. 09/01/2015, que reconhece a equivalência
dos Serviços de Inspeção de Produtos de Origem Animal dos municípios
que fazem parte do CIDEMA;

 Depoimento  da  experiência  de  adesão  ao  SISBI/SUASA-POA  da
agroindústria Sieme Ovos. O relato foi  feito pelo proprietário Éberson
Schwendler;

 O Secretário Municipal de São Carlos, Sr. Gelson Dupont, apresentou
um breve relato sobre as ações que estão sendo desenvolvidas pela
Secretaria de Agricultura do município;

 O Secretário Municipal de Cordilheira Alta, Cláudio Possa, avaliou o 7º
Seminário  Estadual  de  Agricultura  do  Estado  de  Santa  Catarina,
realizado em Concórdia, nos dias 22 e 23 de Julho de 2015. Também fez
uma  breve  avaliação  da  visita  ao  CETREC,  onde  foi  realizada  a
Assembleia dos prefeitos da AMOSC no dia 30 de Abril de 2015;



 Enio Parmeggiani, coordenador regional do SEBRAE, apresentou uma
proposta de trabalho e resultados de levantamentos sobre o MPR;

 O profissional do CIDEMA, fez uma avaliação da 2º Reunião Técnica
com  os  profissionais  dos  Serviços  de  Inspeção  dos  municípios  do
CIDEMA;

 Assembleia  dos  prefeitos  e  reunião  do  colegiado  dos  secretários  de
agricultura dos municípios da AMOSC, em comemoração ao aniversário
do Mercado Público Regional;

 Apresentação do Termo de Ajuste de Conduta entre MPSC/CIDEMA e
assinatura do termo de compromisso entre os secretários de agricultura
e os responsáveis de cada box;

 O coordenador geral do CORESA, Cláudio João Possa, explanou sobre
a  importância  da  integração  entre  as  secretarias  de  agricultura,
educação e nutrição, sobre os alimentos adquiridos na merenda escolar;

 Apresentada a proposta do sistema municipal de abastecimento coletivo
de água na área rural;

 Os encaminhamentos  das  reuniões  técnicas  do  Serviço  de  Inspeção
Municipal no decorrer do ano 2015.

COLEGIADO CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS
 Foram realizadas reuniões dias: 25/03, 17/06 e 25/11;
 Compra Coletiva de Medicamento pelo CIS-AMOSC;
 E-sfinge Web; 
  Prestação de Contas Recursos do PDDE;
 Siconfi – DCA;
 Portaria Conjunta 02/2014 – Alteração Portaria 163;
 Tabela de detalhamento de elemento de despesa 2015;
 Empenhamento Folha/salário/férias; 
 Empenhamento Multas de Trânsito; 
 Espaço  para  discussão  e  troca  de  experiências  na  implantação  do

PCASP; 
 Eleição Coordenação do Colegiado;
 Planejamento das Atividades para 2015; 
 Eleição da coordenação do colegiado para 2015.
 E-sfinge,  regras  de  consistências,  esclarecimento  de  dúvidas  -

Representante Betha Sistemas;
 E-sfinge,  regras  de  consistências,  esclarecimento  de  dúvidas  -

Representante Govbr Sistemas;
 Comunicado regime especial de pagamento de precatórios;
 Repasse informações reunião do colegiado estadual;
 Programa de Fiscalização TCE/SC 2015/2016;
 Parcela FPM Julho (0.5%), base de cálculo saúde e educação;
 Apresentação/discussão modelo de Plano de Trabalho Controle Interno;
 Resolução TCE 114/2015;



 Avaliação  11º  Congresso  de  Sec.  de  Finanças,  Contadores  e
Controladores Internos;

 Controle  dos  Contratos  no  Betha  SAPO  de  acordo  com  a  regra  do
PCASP;

 Vedações em ano eleitoral;
 Prejulgado TCE/SC nº 1900;
 Instrução Normativa TC nº 0019/2015;
 Instrução Normativa TC nº 020/2015;
 Oficinas de Controle Interno: Verificação dos Portais de Transparência,

realizada o dia 18 de março,  no auditório  da AMOSC e no Setor de
Educação, realizada no Município de Serra Alta, no dia 12 de agosto

COLEGIADO DE CONSELHEIROS DOS DIREITOS E TUTELARES
 Foram  realizadas  reuniões  dias:  10/02,  23/03,  14/05,  22/05,  29/05,

10/06, 12/08, 14/10 e 30/11;
 Apresentação Avaliação 2014 e Planejamento 2015;

 Processo de Eleição Unificada do Conselho Tutelar;

 Eleição  Coordenação  do  Colegiado  de  Conselheiros  Municipais  dos
Direitos da Criança e do Adolescente e Tutelares da Região da AMOSC;

 Reunião Extraordinária do Colegiado com participação dos Procuradores
Jurídicos e Assistentes Sociais dos Municípios da AMOSC com objetivo
de  trabalhar  conjuntamente  o  processo  de  escolha  unificado  para
Conselheiros Tutelares que ocorrerá em 04 de outubro de 2015.

 Estudo da Resolução CONANDA nº 170 de 10 de dezembro de 2014.

 Construção coletiva de Edital de convocação do processo eleitoral  do
Conselho Tutelar;

 Realização  do  II  SEMINÁRIO  REGIONAL  SOBRE  GARANTIA  E
PERMANÊNCIA  DOS  EDUCANDOS  NA  ESCOLA:  EXPERIÊNCIAS
PEDAGÓGICAS  SIGNIFICATIVAS  –  Polos:  São  Carlos,  Quilombo  e
Pinhalzinho;

 Dia a dia do Conselheiro Tutelar com a participação da Promotora de
Justiça Vara da Família – Dra. Vania Cella Piazza;

 Eleições Conselho Tutelar;

 Oficina CEDCA – Construindo Coletivamente os Planos Decenais dos
Direitos da Criança e do Adolescente;

 Conferências Municipais e Regionais da Criança e do Adolescente;

 Retorno Oficina FIA;

 Reativação das Comissões do Colegiado;

 Avaliação  das  Conferências  Municipais  e  Regionais  da  Criança  e
Adolescentes;

 Política  Específica  de  Atendimento  à  Saúde  para  Crianças  e
Adolescentes;

 Resolução do CONTRAN sobre a utilização de Cadeiras para Transporte
Escolar;

 Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;



 Tribunal Regional Eleitoral – posicionamento referente ao processo de
Escolha Unificado para Conselheiros Tutelares;

 Posicionamento da SDH entrega dos Kit Conselhos Tutelares

 Assuntos  gerais:  Oficina  do  FIA,  Oficina  CEDCA  Construindo
Coletivamente  os  Planos  Decenais,  Eleições  Conselho  Tutelar  e
Capacitações destinadas aos Conselheiros Tutelares em 2015;

 Assessoramento  durante  o  processo  de  escolha  unificado  aos
Municípios da AMOSC;

 Programa de Capacitação Conselheiros Tutelares 2016;

 Planos Decenais dos Direitos das Crianças e Adolescentes;

 Calendário das reuniões 2016;

 Proposições e orientações a serem seguidas no ano de 2016;

 Avaliação das atividades 2015.

COLEGIADO DE PROCURADORES JURÍDICOS E SECRETÁRIOS
DE ADMINISTRAÇÃO

 Foram realizadas reuniões nos dias: 12/03, 11/06 e 25/11;
 Encontro  Regularização  Fundiária  Lar  Legal  no  auditório  da  AMOSC

com  o  Desembargador  Dr.  Lédio  Rosa  de  Andrade  do  Tribunal  de
Justiça de Santa Catarina;

 Aspectos importantes sobre a nova contabilidade;
 Processo Legislativo;
 Repasses importantes sobre a Lei  da Transparência 131/09 e Lei  de

Acesso a Informação 12.527/11;
 Informes sobre a Lei Federal nº 12.696/2012 – Eleição Unificada dos

Conselheiros Tutelares;
 Comunicado 38/14 da FECAM – Notificação Fiscal para recolhimento do

FGTS e da Contribuição Social sobre as contratações temporárias;
 Comunicado 04/15 da FECAM – Piso Nacional do Magistério;
 XIII Congresso Catarinense de Municípios 28 a 20/05 em Florianópolis;
 Curso para Formação de Pregoeiro 26 e 27/05/15;
 Eleição Nova Diretoria;
 Planejamento 2015;
 ISS nos serviços de construção civil;
 Informes  sobre  a  reunião  do  Conselho  de  Órgãos  Fazendários

Municipais de SC – CONFAZ;
 Carta  de  Intenções  TJSC  –  conciliação  pré-processual  tributária

municipal;
 Sistemas alternativos coletivos de abastecimento de água;
 Comunicado 05/15 – Regime especial de pagamento de precatórios;
 Estudo de legislação – Resolução 04/2015 FNDE – Programa Nacional

Alimentação Escolar;
 Orientações/Manual para fiscalização de contratos;
 Prejulgado TCE/SC 1900 – Controle Interno;
 Vedações eleitorais;
 Repasse decisões importantes – Improbidade Administrativa;
 Informações sobre Programa PROPOÇOS – CIDEMA;



 Informações sobre o RAT;
 PEC 443;
 Informes Ação Civil Pública Água;
 Ofício FECAM ao MPSC sobre denúncias;
 Instrução Normativa 20/2015 do TCE/SC.

COLEGIADO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE CULTURA
 Foram realizadas reuniões dias: 20/02, 06/05, 08/07, 02/09 e 17/11;

 Informes gerais do CONGESC;

 Informes Conselho Estadual de Cultura;

 Planejamento para participação no V Fórum Catarinense de Cultura em
Urussanga;

 Eleição dos representantes da AMOSC no CONCESC;

 Eleição nova Diretoria;

 Planejamento:  participação no V Fórum de Cultura,  participação no I
Fórum  regional  de  Leitura,  Criar  e  implantar  Sistema  de  Bibliotecas
Públicas, Criar Sistema de Patrimônios Culturais, Solicitar espaço pauta
reunião de prefeitos e contadores sobre sistemas municipais de cultura e
Consulta sobre contratação de profissionais área cultura e alinhamento
da gestão cultural;

 Avaliação atividades 2014;

 Amigo Cultural;

 Compartilhamento das oficinas do Fórum de Cultura e avaliação;

 Carta de Urussanga da Cultura e encaminhamentos;

 Realização do VI Fórum de Cultura em Chapecó/2016;

 Situação dos municípios que aderiram ao Sistema Nacional de Cultura e
como está a questão local;

 Proposições para efetivação das ferramentas de gestão da cultural;

 Editais da Fundação Catarinense de Cultura;

 Repasses:  Seminário  Internacional  sobre  Sistema  de  Cultura  e
participação  do  conselho  de  cultura  em  assembleia  de  prefeitos  e
colegiado de procuradores jurídicos;

 Admissibilidade da PEC 421/14;

 Edital da Caixa – Teatro e Artesanato;

 Discussão minuta do Sistema Municipal de Culturais;

 Relato experiência cultural de Serra Alta e Pinhalzinho;

 Entrega de cartilha sobre plano nacional setorial de museus;

 Divulgação do 1º encontro de Casas de Cultura em Joinville;

 Apresentação do protótipo do Sistema de Bibliotecas Públicas

 Repasses:deliberações do CONGESC e Oficina de editais do Sistema
Nacional de Cultura;

 Lei nº 13.019 – implicações na área da cultura;

 Fórum de Cultura de Chapecó;

 Visita ao Museu Histórico de Caxambu do Sul;



 Relatório de atividade do CONGESC/2015;

 Criação dos Fundos Municipais de Cultura;

 Mecanismos legais para contratados na área da cultura;

 Fórum de Cultura em Chapecó 2016 – definição do que os municípios
apresentarão no fórum;

 Avaliação 2015;

 Encontros  envolvendo  Dirigentes  Culturais:  Reunião  Estadual  do
CONGESC, V Fórum Catarinense de Cultura em Urussanga e  I Fórum
Regional de leitura.

COLEGIADO DE NUTRICIONISTAS
 Reuniões nos dias: 26/02, 22/04, 24/06, 19/08, 19/10 e 27/11;
 Oficinas de culinária dos municípios para livro de receitas;
 Oficinas intermunicipais de culinária para livro de receitas;
 Elaboração do concurso e lançamento da 2a. Edição do Livro de Receita;
 Capacitação para o Conselho de Alimentação Escolar;
 II Gincana para merendeiras e serventes;
 Curso local sobre boas práticas de alimentação;
 II Encontro Regional de Educação Alimentar e Nutricional no Contexto

Escolar: a interface com a agricultura familiar (atividade integrada entre
colegiados de educação, nutrição e agricultura);

 Conferência de Segurança Alimentar.

COLEGIADO DOS GESTORES DE CONVÊNIOS E PROJETOS
 Reuniões realizadas nos dias: 29/09 e 24/11;
 Criação do Colegiado com a aprovação do Regimento Interno e eleição

e posse da Diretoria;
 Apresentação do Escritório de Projetos da FECAM, a estrutura, o apoio

e  suporte  especializado  para  a  formação  de  multiplicadores  nas
Associações de Municípios, e Gestores Municipais de Convênios;

 Apresentação do Sistema de Acompanhamento de Programas e Editais
–  SAPE,  que  já  era  muito  esperado  por  todos  os  GMC's  pois  a
ferramente é de simples manuseio e foi  desenvolvida para atender a
todos os Órgãos da Administração Pública, Entidades Privadas sem Fins
Lucrativos  e  todos  aqueles  que  almejam  realizar  a  Captação  de
Recursos;

 Discutidas as ações perante as dificuldades para 2016;
 A rotina e processo do SICONV e programas do SAPE; 
 Discutido  as  dificuldades  que  serão  enfrentadas  no  próximo  ano  de

2016, por ser um ano eleitoral, onde os convênios têm prazos restritos
para  cadastramento  e  aliado  com  as  restrições  econômicas  dos
Governos Municipal, Estadual e Federal;

 Também foi questionado a preocupação com os GMCs, na transição da
mudança  de  gestão,  para  garantir  a  continuação  do  trabalho,  sem
prejuízos  para  as  Prefeituras  e  também  mostrar  a  importância  do
trabalho desenvolvido, do início até a prestação de contas.
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