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INTRODUÇÃO 

 

O relatório de Atividades é um documento que tem como objetivo dar visibilidade 

às ações da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC 

e servir como transparência para a população, além de prestar contas aos 14 

municípios associados, que são: Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, 

Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello 

Branco, Seara e Xavantina.  

Através deste relatório a AMAUC apresenta as principais ações desenvolvidas e 

serviços que foram prestados aos municípios, de modo que o leitor tenha uma 

visão geral dos trabalhos desenvolvidos pela associação em prol do 

desenvolvimento regional. 
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Mensagem do Presidente 

 

A passagem pela presidência da Associação dos Municípios do Alto Uruguai 

Catarinense – AMAUC ficará registrada na minha caminhada da vida pública, 

que chega quase aos 30 anos. Sinto-me muito agradecido pela confiança dos 

colegas prefeitos e prefeitas. Gratidão também é a palavra que direciono a toda 

equipe de trabalho da entidade, que durante o período que estive à frente dos 

trabalhos, não mediram esforços para atender aos gestores e população dos 14 

municípios da Associação. O envolvimento de todo o grupo foi fundamental para 

atingirmos nossas metas e conquistas, que agora ficam nestes registros e 

consequentemente na história da entidade. 

A experiência agregou muito na minha jornada de homem público. Saio alegre e 

satisfeito, afinal, consegui cumprir aquilo que me propus, mesmo sendo em 

horários paralelos aos compromissos e expediente como prefeito de Concórdia. 

As ações, destaques e seus devidos detalhes estão todos registrados neste 

relatório, que sinto orgulho em entregar. Compartilhei e apoiei inúmeras ações. 

Tenho que afirmar que foi um 2019 intenso, mas muito compensatório. 

Entre os destaques que faço questão de registrar estão a assinatura do Projeto 

Recuperar, através do Consórcio Lambari, que garantirá melhorias e 

manutenção nas rodovias estaduais da região, parcerias, em especial com o 

Águas do Oeste Catarinense Convention & Visitors Bureau, para fortalecer o 

turismo regional, nos debates e encaminhamentos para a normatização junto ao 

MAPA do serviço de recolhimento de animais mortos em propriedades rurais, 

assunto relevante para uma região amplamente voltada ao agronegócio, dentre 

outros encaminhamentos internos. 

 

Rogério Luciano Pacheco 

Prefeito Municipal de Concórdia 

Presidente da Amauc 
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DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2019 

  

Presidente Rogério Luciano Pacheco Prefeito de Concórdia 

1º Vice-presidente Neusa Klein Maraschini Prefeita de Peritiba 

2º Vice-presidente Emerson Ari Reichert Prefeito de Ipira 

3º Vice-Presidente Ademir Domingos Miotto Prefeito de Presidente Castello 

Branco 

 

Conselho Fiscal 

1º Titular Leani Kapp Schmitt Prefeita de Arabutã 

2º Titular Volnei Antonio Schmidt Prefeito de Ipumirim 

3º Titular Jairo Luiz Sartoretto Prefeito de Itá 

4º Titular Cátia Tessmann Reichert Prefeita de Alto Bela Vista 

1º Suplente Sivio Antonio Lemos das Neves Prefeito de Irani 

2º Suplente Genir Loli Prefeito de Lindóia do Sul 

3º Suplente Olmir Paulino Benjamini Prefeito de Piratuba 

4º Suplente Enoir Fazolo Prefeito de Xavantina 

 

 

Representantes junto à FECAM 

Primeiro Edemilson Canale Prefeito de Seara 

Segundo Kleber Mércio Nora Prefeito de Jaborá 

Terceiro Emerson Ari Reichert Prefeito de Ipira 
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Missão 

 

Prestar serviços de qualidade aos municípios associados, visando a excelência 

administrativa, o desenvolvimento regional integrado e sustentável, 

proporcionando melhor qualidade de vida a população. 

 

Seguindo os propósitos para os quais foi fundada e norteada por sua missão, a 

AMAUC oferece atualmente assessoria técnica e prestação de serviços aos 

municípios nas seguintes áreas: Secretaria Executiva, Assessoria Contábil e 

Controle Interno, Serviço Social, Comunicação, Elaboração de Processos 

Seletivos e Concurso Público, Assessoria Jurídica, Informática, Movimento 

Econômico, Engenharia de Minas, Engenharia Civil, Arquitetura, Desenho e 

Topografia. A AMAUC também atua na assessoria aos Consórcios Públicos: 

Consórcio Lambari, CIS AMAUC, Consórcio Integrar, Consórcio Abrigo 

Institucional e Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe. 

 

EQUIPE TÉCNICA DA AMAUC 

 

Secretaria Executiva: 

Roberto Kurtz Pereira 

 

Secretaria Administrativa e Financeira 

Secretária: Ivanete Terezinha Pereira Grendene 

Auxiliar de Escritório: Rosângela Zanella  

Auxiliar Administrativo: Julia Isadora Leal Pereira 

Serviços Gerais: Alfreda Idalina de Oliveira 

 

Contabilidade, Controle Interno e Recursos Humanos 

Auxiliar de Contabilidade: Rafael Nicolli 

Assessoria Terceirizada: Vanderlei Roberto Picinini 

 

Processo Seletivo e Concurso Público 

Coordenadora: Andréia Dalbosco 

 

Assessoria de Comunicação 

Fabiola Bassi Bordin 
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Movimento Econômico 

Técnico Tributário: Renate Moser Faccin 

Assessoria Terceirizada: Valdecir Afonso Munaretto 

 

Serviço Social 

Neusa Maria Poletto Pucci 

 

Tecnologia da Informação 

Cicero Magarinos 

Diego Girotto 

 

Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Desenho 

Engenheiro Civil: Edilson Bianchi 

Engenheira Civil: Irene Maria Gieburowski Hepp 

Arquiteta: Vanessa Franczak 

Desenhista: Vanessa Salete Orso 

Desenhista: Raphael Dourado Parode 

Assessoria Terceirizada em Engenharia de Minas: Mauri Dreckmann 

 

Departamento de Topografia 

Topógrafo: José Guttemberg Rezende de Jesus 

Topógrafo: Nilson Klitche 

Auxiliar de topógrafo: Juliano Roberto Pierezan 

Auxiliar de topógrafo: Marcelo Luis Schumann 
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Mensagem do Secretário Executivo 

 

Prefeitos e Prefeitas, 

 

Com a finalidade de prestar contas e demonstrar os trabalhos realizados pelos 

colaboradores da Associação no ano de 2019 é que apresentamos o presente 

relatório de atividades. 

 

Muito embora a AMAUC seja constituída como uma associação de direito 

privado a sua manutenção financeira tem como fonte principal recursos públicos 

oriundos dos municípios associados. Sendo assim, é dever da entidade prestar 

contas aos municípios e a sociedade em geral, primando pela transparência, 

eficiência e resolutividade nas tarefas que lhe são inerentes. 

 

Além de demonstrar os serviços realizados nas mais diversas áreas objetivamos 

calcular de forma estimativa o custo/benefício em relação ao repasse de 

recursos efetuado pelos municípios e os serviços prestados pela Associação. 

Como se verifica no relatório o benefício apresenta um percentual elevado, que 

justifica, sem sombra de dúvidas, a existência e manutenção da AMAUC. 

 

Neste ano, em particular, precisamos enaltecer o trabalho realizado pelos 

diversos colegiados regionais constituídos na Amauc. O retorno do trabalho 

destas equipes formadas por secretários e servidores municipais é incalculável, 

o que se comprova nos respectivos relatórios que integram este documento. 

 

Saliente-se que tudo isso só foi possível graças ao apoio incondicional que os 

Prefeitos e Prefeitas nos proporcionaram, sempre presentes nas assembleias e 

dispostos a buscar alternativas e ações em prol do desenvolvimento da região. 

  

Roberto Kurtz Pereira 

Secretário Executivo 
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DEPARTAMENTOS 

 

SECRETARIA EXECUTIVA E ADMINISTRATIVA  

 

Secretaria Executiva, Secretaria Administrativa, Assessoria de Imprensa, 

Concursos Públicos e Processos Seletivos, Contabilidade, Controle 

Interno e Recursos Humanos, Movimento Econômico, Auxiliar 

Administrativo e Serviços Gerais. 

 

A administração da Associação se dá através da Secretaria Executiva, que 

coordena as atividades desenvolvidas na associação e executa as ações 

determinadas pela Presidência, Diretoria Executiva e Assembleia Geral. 

É responsável pela organização administrativa, financeira e da comunicação 

organizacional. Atua de forma abrangente, ligada a todos os departamentos da 

associação, assessorando, oferecendo apoio logístico, facilitando e agilizando 

as ações para que os serviços e as informações cheguem de forma rápida e 

precisa, fazendo com que a eficácia organizacional, como um todo, seja uma 

constante na associação, inclusive nos Consórcios Públicos que abrangem a 

AMAUC. 

Ainda, coordena os trabalhos realizados pelos Colegiados Regionais, que são 

espaços para o fortalecimento da gestão municipal, troca de experiências, 

repasse de informações e planejamento de trabalhos conjuntos.  

Atualmente a AMAUC conta com 9 Colegiados/Conselhos Regionais 

funcionando ativamente, são eles: Colegiado da Saúde, Cultura, Nutrição, 

Educação, Assistência Social, Agricultura, Arquitetura e Engenharia Civil, 

Contadores e Controladores Interno e Secretários Municipais da Fazenda. 
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SECRETARIA EXECUTIVA 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 

 Prestar assessoramento administrativo aos Gestores Públicos; 

 Coleta informações para consecução de objetivos e metas as 

administrações; 

 Construção das pautas de Assembleias junto com a Diretoria Executiva; 

 Convocações de Assembleias e reuniões; 

 Executar as deliberações das Assembleias e o que determinar a Diretoria 

Executiva; 

 Organizar a agenda de compromissos do Presidente da Associação; 

 Assessoria nas Assembleia, lavrando a ata e repassando informações de 

interesse da região; 

 Assessoria nas elaborações dos processos seletivos e concursos 

públicos, bem como acompanhamento dos certames; 

 Coordenação do grupo de whatsapp dos Prefeitos e grupos temáticos, 

encaminhando informações importantes a cada segmento; 

 Elaboração dos Balancetes Mensais da Amauc, CIS Amauc e Consórcio 

Lambari; 

 Participação nos Colegiados Estaduais instituídos pela FECAM, em 

especial do Colegiado de Secretários Executivos e de Procuradores; 

 Participação nas reuniões do Conselho Administrativo e nas assembleias 

e planejamento das atividades da FECAM, CIGA, ARIS e EGEM; 

 Participação do Conselho de Administração do GaranteOeste; 

 Participação no CONTUR – Conselho Municipal de Turismo - Concórdia; 

 Representar a Diretoria em eventos e reuniões de interesse dos 

municípios associados.  

 

Assessoria Jurídica  

 

A Assessoria Jurídica é realizada pelo Secretário Executivo, uma vez que a 

AMAUC não tem profissional com dedicação exclusiva para essa finalidade. 

 Orientação e elaboração de notas técnicas para os municípios; 
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 Apoio na elaboração de projetos de lei, Decretos e outros atos em 

conformidade com a técnica legislativa; 

 Assessoria jurídica nos processos licitatórios, convênios e editais para 

Processos Seletivos e Concursos Públicos e acompanhamento dos 

certames; 

 Representação da Associação junto ao Ministério Público e Poder 

Judiciário; 

 Assessoria aos Consórcios Públicos que atuam na região da Amauc: 

Consórcio Lambari, CIS AMAUC, Consórcio Integrar, Consórcio Abrigo 

Institucional e Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe. 
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SECRETÁRIA ADMINISTRATIVA 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 

 Atendimento ao público interno e externo, ao telefone e demais formas de 

comunicação com os municípios e entidades parceiras; 

 Recebimento, análise e distribuição de documentos por via física ou 

eletrônica, visando dar ciência ao departamento interessado e na 

consecução do objetivo daquele informe/documento; 

 Assessoria nos eventos e reuniões da Amauc, consórcios e colegiados, 

com a organização administrativa, logística e controles necessários; 

 Manutenção de planilhas de informações das equipes municipais; 

 Levantamento de dados e repasses de informações para Fecam e 

entidades que procuram a Amauc como referência regional; 

 Auxiliar a Secretaria Executiva nas atividades rotineiras. 

 

Administrativo e Financeiro  

 

 Redação de documentos, relatórios, ofícios, editais, atas e resoluções, 

com encaminhamentos para publicações necessárias; 

 Leitura dos diversos documentos da associação e dos consórcios visando 

correção ortográfica e gramatical; 

 Organização de arquivos físicos de documentos (ativo, inativo e morto) e 

arquivos eletrônicos (em rede local), observando a segurança, precisão, 

flexibilidade e acesso, e o tempo de guarda de cada documento;  

 Controle de contas bancárias e planilhas financeiras da Amauc e CIS 

Amauc; 

 Conferência e pagamento de contas; 

 Lançamento de dados nas planilhas financeiras visando a emissão dos 

balancetes mensais, balanço anual e controle financeiro; 

 Emissão, encaminhamento e controle das contribuições e faturas 

mensais; 
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Assessoria ao CIS AMAUC 

 

 Auxilio nas ações administrativas; 

 Conferência mensal das guias de produção do CIS Amauc; 

 Contatos com os prestadores para alinhamento da emissão de relatórios 

de produção mensal; 

 Controle mensal das CNDs dos prestadores de serviços; 

 Lançamento de dados nas planilhas de controle visando a emissão das 

faturas da produção dos municípios através do CIS Amauc; 

 Controle do recebimento dos valores da produção e da contribuição 

mensal dos municípios; 

 Lançamentos financeiros no sistema Celk; 

 Pagamento aos prestadores de serviços ao CIS até o 10º dia útil do mês 

subsequente ao atendimento; 

 Pagamentos de contas e controle financeiro e bancário para emissão de 

balancetes mensais; 

 Acompanhamento das reuniões. 
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CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E RECURSOS 

HUMANOS 

 

Através da Secretaria Executiva da AMAUC se realizam trabalhos voltados para 

a Assessoria Contábil e Controle Interno dos municípios, visando à 

uniformização das atividades, orientações sobre procedimentos formais e legais, 

alteração na legislação vigente, novas situações orçamentárias, contábeis e 

financeiras e aplicação dos recursos.  

As atividades internas compreendem a execução da contabilidade da 

Associação dos Munícipios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), do Consórcio 

Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense (Consórcio Lambari), 

do Consórcio Intermunicipal de Saúde (CIS AMAUC), do Consórcio 

Intermunicipal de Infraestrutura Urbana e  Rural (Consórcio Integrar), do 

Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade 

(Abrigo Institucional) e do Consórcio Intermunicipal de Serviço Socioassistencial 

de Alta Complexidade (Casa Lar Pequeno Príncipe), bem como tudo o que diz 

respeito ao Departamento de Recursos Humanos e licitações das entidades 

mencionadas. 

As atividades externas dizem respeito aos atendimentos dos técnicos 

Municipais, através de Telefone, internet e Whatsapp nas áreas de 

Contabilidade, Pessoal, Controle Interno, Compras e auxilia na elaboração de 

respostas às diligências do Tribunal de Contas.  

Coordena as reuniões dos colegiados de Contabilidade e Controle Interno e de 

Secretários Municipais de Finanças e participa no Colegiado de Contadores e 

Controladores Internos dos Municípios catarinenses, coordenado pela FECAM. 

 

 Participação no Colegiado de Contadores Públicos e Controladores 

Internos Municipais - FECAM e em cursos e reuniões com temas voltados 

à contabilidade pública; 

 Elaboração de Notas Técnicas, 

 Assessoria e organização de reuniões do Colegiado de Contadores e 

Controladores Internos da AMAUC. 
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MOVIMENTO ECONÔMICO 

 

O Departamento de Movimento Econômico tem atuado com muita eficiência e 

resolutividade nos últimos anos visando incrementar as receitas municipais. 

Acompanha a análise das Declarações de Informações Econômicas e Fiscais – 

DIEFs junto à Secretaria de Estado da Fazenda, elaborando recursos junto a 

SEF e participando das defesas orais em 1ª e 2ª instância administrativa, 

necessários para inclusão e/ou exclusão de valores do Movimento Econômico.  

O setor realiza um intenso trabalho, junto ás empresas e profissionais da 

contabilidade da região e fora dela, nas mais diversas atividades exercidas, 

visando implementar o Valor Adicionado Fiscal de todos os Municípios da 

AMAUC. Busca corrigir inconsistências nas operações fiscais, repassando 

informações teóricas e práticas a servidores municipais, parceiros na apuração 

do valor adicionado de cada município. 

A prestação de serviços é realizada por diversos meios, entre os quais cita-se a 

consultoria econômica, assessoria permanente em documentos fiscais, no 

sentido de diminuir a sonegação de informações fiscais, bem como o 

acompanhamento das notas fiscais de produtores agropecuários, importantes 

instrumentos para o incremento do Valor Adicionado Municipal - VAM. 

 

Atividades desenvolvidas: 

 Análise das DIMEs de empresas com atividades no município e de outros 

municípios, que pela atividade exercida são obrigadas a efetuar o rateio 

do Valor Adicionado em favor dos municípios da região; 

 Acompanhamento dos Índices de Participação Municipal – IPM Ano Base 

de 2018 e 2019, válidos para retorno do ICMS do exercício de 2020 e 

2021.  

 Trabalhos na busca de documentos fiscais, junto a empresas, 

contadores e no Sistema SEF-SC; 

 Reuniões com servidores dos municípios, a fim de munir os agentes de 

informações teóricas e práticas relacionadas à apuração do VAM; 

 Comprovação de valores de empresas mantidas na Malha de Auditoria 

SEF/SC, inscritas no Cadastro de Contribuintes do Estado de Santa 

Catarina, com sede nos territórios dos municípios e fora deles, visando 

interpor recursos administrativos de valor adicionado.  
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Abaixo, quadro com valores recuperados do Valor Adicionado Fiscal, nas mais 

diversas atividades: agropecuária, indústria, comércio e serviços, de empresas 

com sede na região e de outras regiões, e pela interposição de recursos 

administrativos junto a SEF-SC, no ano base de 2018. 

VALOR ADICIONADO RECUPERADO - 2018/2019. 

VAM RECUPERADO 2019 MUNICÍPIOS VALOR ADICIONADO RECUPERADO 

RECUPERAÇÃO N0 ANO  ALTO BELA VISTA  3.380.875,36 

SOMA   3.380.875,36 

RECURSOS DEFENDIDOS ARABUTÃ 532.287,34 

RECUPERAÇÃO N0 ANO ARABUTÃ 1.789.087,41 

SOMA   2.321.374,75 

RECURSOS DEFENDIDOS CONCÓRDIA 219.560.496,72 

RECUPERAÇÃO N0 ANO CONCÓRDIA 91.067.069,59 

SOMA   310.627.566,31 

RECUPERAÇÃO N0 ANO IPIRA 2.239.386,15 

SOMA   2.239.386,15 

RECURSOS DEFENDIDOS IPUMIRIM  3.175.827,17 

RECUPERAÇÃO N0 ANO IPUMIRIM 2.112.618,26 

SOMA   5.288.445,43 

RECUPERAÇÃO N0 ANO ITÁ 239.307,60 

SOMA   239.307,60 

RECURSOS DEFENDIDOS IRANI 1.277.958,69 

RECUPERAÇÃO N0 ANO IRANI 5.217.407,75 

SOMA   6.495.366,44 

RECURSOS DEFENDIDOS JABORA 188.927,93 

RECUPERAÇÃO N0 ANO JABORA 4.647.975,56 

SOMA   4.836.903,49 

RECURSOS DEFENDIDOS LINDÓIA DO SUL  497.175,70 

RECUPERAÇÃO N0 ANO LINDÓIA DO SUL  1.466.450,34 

SOMA   1.963.626,04 

RECURSOS DEFENDIDOS PERITIBA 241.390,21 

RECUPERAÇÃO N0 ANO PERITIBA 3.832.438,28 

SOMA   4.073.828,49 

RECURSOS DEFENDIDOS PIRATUBA 243.071.595,45 

RECUPERAÇÃO N0 ANO PIRATUBA 3.813.863,19 

SOMA   246.885.458,64 

RECURSOS DEFENDIDOS PRES. CASTELO BRANCO  655.839,71 

RECUPERAÇÃO N0 ANO PRES. CASTELO BRANCO  820.287,35 
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SOMA   1.476.127,06 

RECURSOS DEFENDIDOS SEARA 7.505.672,68 

RECUPERAÇÃO N0 ANO SEARA 15.134.425,59 

SOMA   22.640.098,27 

RECURSOS DEFENDIDOS XAVANTINA 200.246,47 

RECUPERAÇÃO N0 ANO XAVANTINA 7.682.803,23 

SOMA   7.883.049,70 

TOTAL DOS MUNICÍPIOS   620.351.413,73 

O quadro demonstrativo é a diferença de VAF em R$ agregado a todos os municípios no ano base de 2018, produzido 
por ajustes, corrigindo inconsistências detectadas nas operações informadas nas DIMEs de   empresas com sede na 
região da AMAUC, e, na interposição de Recursos Administrativos junto a SEF-SC.  

QUADRO SIMULADO DE RECUPERAÇÃO DE ICMS PREVISTO PARA 

2020/2021 

ANO 

BASE 
MUNICÍPIOS 

 ICMS BRUTO 

ACUMULADO NO 

ANO 2019 

VAM TOTAL EM 

NOVEMBRO DE 

2019 

 VAM 

RECUPERADO 
  %    

ICMS SIMULADO 

RECUPERADO P/ 

2020e2021 

2018 ALTO BELA VISTA 4.234.272,73 78.163.423,45 3.380.875,36    4,33  183.148,94 

2018 ARABUTÃ 9.776.646,68 323.585.980,01 2.321.374,75    0,72  70.136,72 

2018 CONCÓRDIA 59.614.188,49 2.533.009.936,65 310.627.566,31   12,26  7.310.595,20 

2018 IPIRA 5.280.841,90 101.650.760,49 2.239.386,15    2,20  116.337,98 

2018 IPUMIRIM 15.032.379,36 560.097.551,88 5.288.445,43    0,94  141.935,84 

2018 IRANI 8.986.196,73 271.528.216,48 6.495.366,44    2,39  214.963,44 

2018 ITÁ 21.930.380,92 850.278.042,98 239.307,60    0,03  6.172,22 

2018 JABORÁ 8.594.845,39 260.413.350,40 4.836.903,49     1,86  159.640,19 

2018 LINDÓIA DO SUL 7.800.093,26 231.936.654,59 1.963.626,04    0,85  66.037,28 

2018 PERITIBA 4.538.547,46 88.245.746,55 4.073.828,49    4,62  209.520,17 

2018 PIRATUBA 13.451.384,08 747.758.047,38 246.885.458,64  33,02  4.441.210,82 

2018 P.C.BRANCO 4.884.009,77 98.768.202,10 1.476.127,06     1,49  72.993,32 

2018 SEARA 23.496.569,45 825.359.049,75 22.640.098,27    2,74  644.525,12 

2018 XAVANTINA 10.753.661,47 332.924.781,31 7.883.049,70    2,37  254.627,03 

  SOMA 198.374.017,69 7.303.719.744,02 620.351.413,73    8,49  16.849.168,18 

1ª - Considerando o % de valor adicionado fiscal recuperado no ano base de 2018, aplicado ao ICMS bruto do último ano, 
transferido aos Municípios, temos uma previsão simulada de ganho no retorno de ICMS na ordem de R$16.849.168,18), 
para o exercício de 2020, e, partindo do princípio que o cálculo do IPM, é pela média dos dois últimos anos bases, 
podemos ter inclusive, ganhos para o exercício de 2021; 
2ª - Os valores de ganho dos municípios, foram simulados com base no percentual de VA agregado no ano base de 2018, 
exercício de 2019, com consequente incremento no Índice de participação da quota parte do ICMS para 2020;  
3ª - Os valores calculados são parciais, tendo como base, dados extraídos do sistema S@T/SEF-SC. 

Verifica-se no quadro alguns municípios com incremento de VAM mais 

significativo, projetando-os para um crescimento importante no Índice de 

Participação Municipal, quota parte do retorno do ICMS, para o exercício de 2020 

e 2021.  

Fonte: Extraído do site: SEF/SC Sistema SAT 
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PROCESSOS SELETIVOS E CONCURSOS PÚBLICOS  

 

O setor foi criado no ano de 2015, para atender uma necessidade crescente nos 

municípios diante da cobrança enfrentada pelo Poder Público quanto à 

eficiência, idoneidade e transparência na realização de concursos públicos e 

processos seletivos. 

Graças a credibilidade que a AMAUC possui perante a comunidade regional e 

estadual, bem como aos cuidados adotados pela equipe técnica para garantir a 

transparência e segurança em todos os certames, desde o início dos trabalhos 

até a presente data a Associação não teve nenhum dos processos questionados 

pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado ou por qualquer outra 

instituição. 

 

Atividades Desenvolvidas: 

 Assessoria para elaboração dos editais;  

 Assessoria para montagem do cronograma de datas do edital; 

 Publicação do Processo Seletivo ou Concurso Público no site;  

 Cadastramento das informações do Processo Seletivo/Concurso Público, 

no sistema de gerenciamento vinculado ao site da Amauc e do município; 

 Acompanhamento das Inscrições;  

 Contratação de elaborações de questões conforme conteúdo 

programático do edital; 

 Montagem das provas; 

 Publicações (Inscrições Deferidas e Indeferidas, Caderno de Provas, 

Gabaritos, Classificações...); 

 Resposta aos questionamentos realizados pelos candidatos; 

 Acompanhamento do Certame; 

 

Processos Seletivos 

No ano de 2019 foram realizados 13 Processos Seletivos: 

Município Quantidade 
de Cargos 

Nível de Ensino Inscritos 

Arabutã 2 Superior 11 

Arabutã 11 Ensino Médio e Superior 162 

Concórdia 41 Superior 1150 
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Ipumirim 20 Alfabetizado, Superior, 

Médio e Fundamental 

325 

Irani 24 Médio e Superior 152 

Itá 4 Ensino Fundamental e 

Médio 

162 

Itá  21 Ensino Superior 126 

Lindóia do Sul 13 Ensino Superior 82 

Lindóia do Sul 6 Superior 10 

Seara 25 Ensino Médio e Superior 308 

Seara 15 Alfabetizado, Superior, 

Médio e Fundamental 

144 

Seara 1 Alfabetizado 9 

Xavantina 13 Superior 72 

Total 196  2.713 

 

Concursos Públicos 

No ano de 2019 foram realizados 2 Concursos Públicos: 

Município Cargo Nível de Ensino Inscritos 

Itá 23 Superior, Médio e 

Fundamental 

815 

Xavantina 9 Superior 177 

Total 32  994 

 

Concursos Públicos e Processos Seletivos realizados de 2015 a 2019 

Ano Processos Seletivos Concursos Públicos Candidatos 

2015 19 3 
                        

3.831  

2016 16 2 
                        

3.796  

2017 19 2 
                        

4.994  

2018 16 4 
                        

4.906  

2019  13 2 
                        

3.705  

Total 83 13 
                      

21.232  
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

 

O setor é responsável pela Assessoria de Comunicação da Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), Consórcio Intermunicipal 

Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense (CONSÓRCIO LAMBARI), Consórcio 

Intermunicipal de Saúde (CIS AMAUC). Também é responsável pela assessoria 

e cobertura de eventos, assembleias, cursos, oficinas, conferências e outras 

reuniões.  

O principal objetivo do setor é conduzir as atividades de produção, organização 

e divulgação das atividades da associação e consórcios, assegurando uma 

comunicação interna e externa segura, objetiva e transparente. 

 

Trabalhos Desenvolvidos 

 Atualização da home-page da AMAUC, Consórcio Lambari e CIS 

AMAUC; 

 Assessoria no Desenvolvimento do novo site do Consórcio Lambari, 

 Assessoria na criação de sites para o CIS AMAUC, Consórcio Integrar, 

Abrigo Institucional e Casa Lar Pequeno Príncipe. Sites modernos e 

funcionais, compatíveis com todos os tipos de tela: desktop, celulares, 

tablets, smart Tvs (design responsivo). A aparência visual foi 

desenvolvida buscando facilidade no acesso às informações e cuidados 

especiais com ergonomia da interface.  

 Atualização do Facebook da Amauc, Consórcio Lambari e Fórum 

Municipal pelo Fim de Violência e Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes; 

 Produção jornalística; 

 Press-kit; 

 Agendamento e organização de entrevistas com os presidentes das 

entidades; 

 Repasse de notas para a imprensa regional através do Whatsapp; 

 Produção de mídias de cursos, eventos e demais ações para divulgação 

em redes sociais; 

 Clipping de matérias divulgadas na imprensa; 
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 Atualização dos portais de transparência nos sites da: AMAUC, Consórcio 

Lambari, CIS AMAUC, Consórcio Integrar, Abrigo Institucional e Casa Lar 

Pequeno Príncipe; 

 Assessoria geral a Secretária Executiva; 

 Atendimento ao público e telefone; 

 Assessoria aos Colegiados Regionais; 

 Organização, assessoria e divulgação de eventos, cursos, seminários, 

assembleias e conferências das três entidades; 

 Elaboração de material de expediente; 

 Elaboração de material gráfico (folder, cartilhas, livros …) 

 Criação de card para as redes sociais (divulgando campanhas, 

capacitações e cursos); 

 Elaboração de vídeos de projetos (roteiro, texto e acompanhamento da 

edição);  

 Assessoria na elaboração dos Cadernos de Diretrizes Curriculares (anos 

iniciais e anos finais); 

 Assessoria na elaboração e diagramação do Livro de Receitas para 

Alunos com necessidades nutricionais específicas; 

 Assessoria ao Colegiado Regional de Nutrição;  

 Elaboração do Relatório Anual da Amauc e Consórcio Lambari; 

 Participação como membro do Fórum Municipal pelo Fim da Violência e 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,  

 Participação no Colegiado de Comunicação da FECAM – COLECOM. 
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ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA 

 

Estes foram os primeiros setores a serem criados na Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC). Engenharia, Arquitetura e 

Topografia, fazem parte da história dos municípios associados e contribuem 

diretamente para o desenvolvimento de toda a microrregião. Planejando o futuro 

através de projetos, os municípios solicitam os trabalhos ao departamento, cujos 

profissionais somam esforços para atender as necessidades dos 14 municípios 

associados.  

O departamento conta com um acervo técnico de plantas e dados, auxilia 

na elaboração de laudos, orçamentos, memoriais, cronogramas que contribuem 

para o desenvolvimento de áreas de interesse municipal e comunitário. Além da 

elaboração de projetos de engenharia, arquitetura, urbanismo e paisagismo, 

presta orientações técnicas e levantamentos topográficos com Estação Total e 

GPS. Conta com a prestação de serviços terceirizados de um engenheiro de 

minas, o qual oferece assistência técnica para a regularização de cascalheiras, 

visando o melhor aproveitamento das jazidas, segurança e preservação 

ambiental.  

No ano de 2019 tivemos dois grandes avanços para o setor  

 Novos Programas: Procurando atender o decreto 9377/18, atendendo a 

exigência do Governo Federal que determina a implantação da plataforma 

BIM (Building Information Modeling) nos projetos de engenharia a partir 

de 2021, foi adquirido para o setor o conjunto de softwares que atendem 

a modelagem. O conjunto de softwares adquiridos foi o “AEC Collection” 

da Autodesk, estando entre os mais utilizados: Revit, Infraworks, Civil 3d, 

MEP, entre outros que auxiliam no trabalho com imagens (drone) e 

compatibilização dos projetos. 

 Cursos de Capacitação: Para implantação dos novos softwares, foi 

necessária capacitação da equipe técnica e contratação de cursos de 

capacitação dos principais programas. No ano de 2019, foi realizado 

capacitação para os softwares Revit e Infraworks – o primeiro visa a 

elaboração de projetos arquitetônicos e o segundo está ligado a projetos 

de infraestrutura urbana, projetos básicos e estudos de bacia e tráfego. 

Para 2020 estão previstos os cursos de Civil 3D, MEP e Naviswork, sendo 

o primeiro software destinado a projetos executivos de infraestrutura 
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urbana, o segundo ligado aos projetos complementares da área civil 

(elétrica, hidráulica, etc.) e o último trata da compatibilização, detecção de 

interferências de projetos e elaboração de cronograma de construção. 

 Proposta: O primeiro passo para executar o BIM na nossa região foi 

dado. Porem a ideia é que seja montado cronograma para capacitar os 

profissionais de engenharia dos municípios da mesma forma, unificando 

a forma de linguagem de projetos e obras. Desta maneira, além de 

atender a determinação do decreto, teremos obras com redução de custo 

de execução (diminuição de erros de projeto), maior diálogo entre 

projetos, aumentando a eficácia de projeto e construção. 

 

Participações em colegiados e conselhos 

 Comitê de Coordenação do Plano de Habitação de Interesse Social de 

Concórdia 

 Conselho Consultivo do Parque Estadual Fritz Plaumann 

 Colegiado de Engenharia e Arquitetura do Estado de Santa Catarina 

 Colegiado Estadual de Habitação e Regularização Fundiária  

 

ENGENHARIA DE MINAS 

A realização deste serviço é terceirizada através da empresa Krystall Mineração, 

a qual oferece assistência técnica nas cascalheiras visando o aproveitamento 

racional das jazidas considerando as normas de segurança e preservação 

ambiental. 

Relatório Anual de Lavras, Elaboração de processos de regularização de 

cascalheiras junto à ANM, renovação de licenças ambientais de operação, 

emissão de ARTs de cascalheiras, acompanhamento da produção das 

cascalheiras são algumas das atividades desenvolvidas aos municípios 

associados. 

 

CONFIRA AS TABELAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELO SETOR A CADA 

MUNICÍPIO ASSOCIADO: 

(Estimativa com base nos valores praticados no mercado por empresas e 

profissionais de cada ramo)  
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RELAÇÃO DE PROJETOS 
Projeto Tipo de projeto  Valor final  

ALTO BELA VISTA 
Paisagismo CRAS Paisagismo  R$                 900,00  

Reforma e Adequação UBS Centro Arquitetônico de reforma - área da saúde  R$           15.808,98  

Mobiliário Gabinete Prefeita 

Arquitetônico de Interiores 

 R$              7.762,79  

Maquete eletrônica 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Centro Comunitário Linha Bandeirantes Levantamento arquitetônico 

Revitalização Praça 4 de Julho Urbano – praça  R$              3.030,00  

Jericódromo Levantamento arquitetônico  R$              3.074,40  

Cascalheira Linha dos Vicentes 
Levantamento topográfico – campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico – escritório 

Cascalheira Linha São Francisco 
Levantamento topográfico – campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico – escritório 

Cascalheira Linha Cruz e Souza 
Levantamento topográfico – campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico – escritório 

Cascalheira Linha Bandeirantes Levantamento topográfico – campo  R$              1.600,00  

Parque da Jericada - cadastro de árvores 
Levantamento topográfico – campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico – escritório 

Parte da Rua Ernesto Simon e Acesso a Escola 

Levantamento topográfico - campo (para 
pavimentação asfáltica com passeios) 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório (cálculo 
de caderneta, perfil e seções) 

Terreno no Centro Cultural para construção de 
Barracão 

Levantamento topográfico - campo (para 
pavimentação asfáltica com passeios) 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório (cálculo 
de caderneta, perfil e seções) 

Praça 4 de Junho 
Levantamento topográfico – campo 

 R$              1.628,72  
Levantamento topográfico – escritório 

Centro Comunitário Linha Floresta 

Levantamento arquitetônico 

 R$           14.190,76  Desenho Técnico 

PPCI 

Sociedade Esportiva e Recreativa Palmeiras 
Arquitetônico – adequação 

 R$           13.915,30  
PPCI – Adequação 

Sociedade Esportiva e Recreativa Nova União 
Arquitetônico – adequação 

 R$           33.077,94  
PPCI – Adequação 

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 310,00  

Total projetos Alto Bela Vista - R$  109.698,89  

      

ARABUTÃ 

Ampliação Creche Municipal 

Arquitetônico de reforma 

 R$              8.812,00  

Prevenção contra incêndios 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação e compatibilização de projetos 

Ampliação Escola Municipal Nova Estrela Arquitetônico com layout  R$           12.899,11  
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Hidrossanitário 

Elétrico 

Estrutura (previsão) 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Ciclovia e Passeio BR 154 Adequação e compatibilização de projetos  R$              1.600,00  

Avenida dos Imigrantes 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Linha Paraíso 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Linha Pelotas 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Linha Fazendinha 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Linha Juriti 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Linha Aurora 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Rodovia SC 154 - da Ponte até o início do 
cemitério com cadastro das edificações 
existentes na faixa de domínio do DEINFRA - 
20m para cada lado a partir do eixo da pista. 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              5.480,96  

Levantamento topográfico - escritório 

Asfalto da Comunidade de Canhada Grande 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Área para Câmara de Vereadores (cessão de 
uso) 

Mapa de confrontantes 
 R$              5.666,04  

Memorial descritivo 

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$                 300,00  

Rua Perimetral Norte (Bairro Nicolau Petry) 

Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.000,00  Levantamento topográfico - escritório 

Piqueteamento da rua - campo 

Creche Municipal (Bairro Nicolau Petry) 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              5.930,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Área para Câmara de Vereadores (cessão de 
uso) 

Levantamento topográfico - campo 

 R$              5.930,00  Levantamento topográfico - escritório 

Marcação da área - campo 

Terreno da Delegacia 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Plotagens de projetos Plotagens  R$              1.080,00  

Total projetos Arabutã -  R$ 69.818,11  

      

 CONCÓRDIA  

Bosque APAE 

Memorial descritivo 

 R$              1.600,00  
Orçamento 

Memorial fotográfico 

Adequação e compatibilização de projetos 

Rua Senador Atílio Francisco Xavier Fontana 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              3.760,60  
Levantamento topográfico - escritório 
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Desapropriações do alargamento do acesso à 
Sede Brum 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              4.972,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Terra Vermelha 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Alto Suruvi 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Linha São Geraldo 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Rua Getúlio Vargas - recapeamento asfáltico 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              7.520,88  
Levantamento topográfico - escritório 

Rua Santa Catarina - Bairro Nazaré - 
recapeamento asfáltico Levantamento topográfico - campo 

 R$              1.794,56  

Ruas Tupinambás, Asurinís e Caiapós - Bairro 
Itaíba Levantamento topográfico - campo 

 R$              3.197,32  

Parte da Estrada Rural de Lajeado dos Pintos 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira em Linha Periquito 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Parte da Rua Leonel Mosele - recapeamento 
asfáltico 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              5.312,56  

Levantamento topográfico - escritório 

Parte da Rua Hans Dieter Schmidt - 
recapeamento asfáltico 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Parte da Rua Anita Garibaldi - recapeamento 
asfáltico 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              4.206,80  

Levantamento topográfico - escritório 

Rua Leônidas Fávero - recapeamento asfáltico 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              5.878,64  
Levantamento topográfico - escritório 

Indenizações da Rua Adílio Hilário 
Mutzemberg Reunião Técnica 

 R$                 150,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
terras de Lunge e Cia Ltda. Memorial descritivo 

 R$              1.000,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
Ernesto Balbinot Memorial descritivo  R$              1.000,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
Acesso a Linha Guarani Memorial descritivo 

 R$                 800,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
Miguel Sebem Memorial descritivo 

 R$                 800,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
Indústria de Móveis Sebem Memorial descritivo 

 R$              1.200,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
Paulo da Silva Memorial descritivo 

 R$                 800,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
Delfino Zuanazzi Memorial descritivo 

 R$                 800,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
Domínio Público do Estado Memorial descritivo 

 R$                 800,00  

Área indenizada (estrada e domínio público) - 
Ivacir José Dalla Corte Memorial descritivo 

 R$                 800,00  

Apresentação Plano de revitalização do 
calçadão Reunião Técnica 

 R$                 300,00  

Análise Técnica  R$              3.300,00  
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Indenização e áreas de domínio público - Linha 
Guarani Elaboração de Mapa 

Permuta área industrial para rodoviária 

Reunião Técnica 

 R$           62.658,60  Documentação e Elaboração de mapa 

Memorial descritivo 

Unificação Lotes 27 e 28 da Quadra C do 
Loteamento Industrial Memorial descritivo 

 R$                 800,00  

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$              1.000,00  

Área para nova rodoviária 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              5.216,32  
Levantamento topográfico - escritório 

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 190,00  

Total projetos Concórdia - R$ 134.258,28  

      

IPIRA 

Casa Mortuária 

Arquitetônico com layout 

 R$              7.549,75  

Hidrossanitário 

Elétrico 

Estrutura (previsão) 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Maquete eletrônica 

Revitalização Praça do Cinquentenário 

Urbano - praça 

 R$           31.095,10  

Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação de documentação - reuniões 

Maquete eletrônica 

Adequação e compatibilização de projetos 

Reforma do Ginásio de Esportes Municipal 

Adequação e compatibilização de projetos 

 R$              1.600,00  Memorial descritivo 

Orçamento 

Espaço Multiuso Bairro Estudantes 

Adequação e compatibilização de projetos 

 R$              4.000,00  
Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação de documentação - reuniões 

Unidade de Ovos 
Adequação e compatibilização de projetos 

 R$              1.200,00  
Memorial descritivo 

Casa da Memória 

Adequação e compatibilização de projetos 

 R$              9.078,48  
Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação de acessibilidade 

Espaço Multiuso Bairro Estudantes 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Ruas 7 de Janeiro e 30 de Janeiro - 
pavimentação asfáltica com passeios 

Levantamento topográfico - campo (para 
pavimentação asfáltica com passeios) 

 R$              4.400,00  
Levantamento topográfico - escritório (cálculo 
de caderneta, perfil e seções) 

Rua José Broetto - pavimentação com passeios Levantamento topográfico - campo (para 
pavimentação asfáltica com passeios) 

 R$              2.800,00  



 

 
 

 

 

 

 

26 
 

Levantamento topográfico - escritório (cálculo 
de caderneta, perfil e seções) 

Rua Guilhermina Ko Freitag 

Projeto 

 R$           11.733,44  

Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação de projeto 

Adequação de projeto, memorial e orçamento 

Adequação de memorial 

Rua Antunes de Sá Adequação de projeto  R$                 700,00  

Pontos de Ônibus Fornecimento de modelos  R$                 100,00  

Rua 04 de Dezembro 

Projeto 

 R$              3.344,00  

Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação projeto, memorial e orçamento 

Adequação projeto, memorial e orçamento 

Elaboração de documentação 

Indenização área Cido Roesler Memorial descritivo  R$              1.200,00  

Ruas Loteamento Popular - das Flores 

Projeto 

 R$              4.022,50  
Memorial descritivo 

Orçamento 

Reunião Técnica com CEF 

Estacionamento Oblíquo Avenida Brasil 

Projeto 

 R$              5.970,60  Memorial descritivo 

Orçamento 

Pavimentação do Acesso Escola e Creche 

Reunião Técnica no local 

 R$              1.500,00  Adequação projeto, memorial e orçamento 

Adequação projeto, memorial e orçamento 

Ruas 30 de Janeiro e 07 de Janeiro 

Projeto 

 R$           12.273,20  
Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação memorial e orçamento 

Rua José Broetto 

Projeto 

 R$           21.604,40  
Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação memorial e orçamento 

Rua das Hortências 
Projeto As Built 

 R$              1.000,00  
Adequação orçamento 

Ruas Fioravante Kaster e continuação da Hedi 
Klein Matzembacher Levantamento de projetos existentes 

 R$                 200,00  

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$              1.600,00  

Loteamento Popular - das Flores 

Levantamento topográfico - campo 

 R$           10.400,00  Levantamento topográfico - escritório 

Marcação de terrenos - campo 

Rua de Acesso Escola e Creche 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Marcação de terrenos - campo 

Rua de acesso CASAN 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Marcação de terrenos - campo 
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Rua próxima a Rua Edmundo Wolfard 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Piqueteamento de rua - campo 

Área da Prefeitura próximo ao CTG Levantamento topográfico - campo  R$              1.600,00  

Terreno da APAE 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Terreno Centro de Idosos 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Plotagens de projetos Plotagens  R$              2.560,00  

Total projetos Ipira -  R$ 155.931,47  

      

IPUMIRIM 
Quadras Cobertas Bairros Planilha múltipla pós licitação  R$                 400,00  

Portal do Município Planilha múltipla projeto  R$                 800,00  

Ruas Bento Gonçalves e Rio Engano - muro de 
contenção 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Comunidade 2 Irmãos - Terreno do Centro 
Comunitário, Igreja e Escola. 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Área da CASAN (SC) Memorial descritivo  R$                 600,00  

Estação de Tratamento de água CASAN 
Atualização de mapa 

 R$              3.581,12  
Memorial descritivo 

Muro ART de projeto  R$                 200,00  

Centro Comunitário de Linha Cordilheira – 
Usucapião 

Elaboração de mapa 
 R$           10.278,90  

Memorial descritivo 

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$                 600,00  

Área de acesso a pinguela da Agrofrango 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Marcação da área - campo 

Comunidade de Cordilheira 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              3.200,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Rede de água nas comunidades de São Rafael, 
Dois Irmãos e Varandal Levantamento topográfico - campo - cotas 

 R$           60.000,00  

Terreno da ETA da CASAN 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Área do loteamento de Neldo Simon 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Marcação da área - campo 

Plotagens de projetos Plotagens  R$                    60,00  

Total projetos Ipumirim  R$           91.720,02  

      

IRANI 

Reforma Sec. Assist. Social e CRAS 

Adequação de acessibilidade 

 R$              3.822,88  Memorial descritivo 

Orçamento 

Ampliação Casa Mortuária 

Levantamento arquitetônico 

 R$              6.684,93  

Arquitetônico com layout 

Adequação de acessibilidade 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Revitalização da Orla do Lago Adequação e compatibilização de projetos  R$              6.400,00  
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Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação de documentação - reuniões 

Bancos de Reserva 

Arquitetônico sem layout 

 R$                 810,00  Memorial descritivo 

Orçamento 

Museu do Contestado 

Adequação de acessibilidade 

 R$              1.514,24  Memorial descritivo 

Orçamento 

Praça Elírio de Gregori Levantamento arquitetônico  R$              2.828,81  

Unidade Básica de Saúde Bairro Santo Marcon Levantamento arquitetônico  R$              7.140,00  

Área Industrial I 
Reunião técnica 

 R$                 700,00  
Documentação 

Área Industrial II 

Projeto 

 R$           38.772,68  

Memorial descritivo 

Readequação de projeto/memorial/inserção 

Readequação de projeto/memorial/inserção 

Readequação de projeto/memorial/inserção 

Documentação para DNIT 

Reunião técnica com DNIT 

Documentação para cartório 

Reunião técnica com prefeitura 

Área Industrial III 

Estudo da área com imagens 

 R$              1.100,00  

Reunião técnica com prefeito 

Estudo de área 

Reunião técnica com prefeitura 

Estudo de área (com prefeitura) 

Divisão de Bairros Elaboração de mapa  R$              1.500,00  

Área Bom Frio e Rua Otto Schardong Documentos para esclarecimento  R$                 200,00  

Rua Gabriel Fabricio 
Projeto 

 R$              7.021,08  
Orçamento 

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$              2.000,00  

Terrenos baldios pertencentes ao município 
(permuta para os terrenos do lago) 

Marcação de terrenos - campo 
 R$              8.000,00  

Localização in loco e relatório fotográfico 

Área Industrial (próximo ao trevo de acesso) 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.800,00  
Marcação da área - campo 

Área ocupada pela Avenida em terreno 
próximo a auto escola Irani Levantamento topográfico - campo 

 R$              1.600,00  

Cemitério Municipal (para acessibilidade) 
Levantamento topográfico - campo 

 R$           22.975,00  
Marcação da área - campo 

Cascalheira (para documentação junto ao 
DNPM) 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Área industrial próxima a Bom Frio 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              3.200,00  
Marcação da área - campo 

Quadra para demarcação de terreno em 
confrontação com Rua 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              3.200,00  

Marcação da área - campo 

Área industrial próximo ao Corpo de 
Bombeiros Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.800,00  
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Rua João Galeazzi com Rua Vicente Lemos das 
Neves 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Área para pórtico de acesso  
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Confrontantes com o lago 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Marcação da área - campo 

Rua Henrique Kapke 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Praça  Elírio de Gregori - para acessibilidade 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.904,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Ruas Augustinho Zamboni, Constante 
Poggere, Ivalino, Lindo Tebaldi, Neudi Primo 
Massolini e Otto Schardong 

Levantamento topográfico - campo 
 R$           12.000,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Escola Municipal De Ed. Bás. Santo Antônio 
Arquitetônico - regularização 

 R$           33.405,75  
PPCI 

Escola Mun. Ed. Básica Valdecir A. Zampieri 
Arquitetônico - regularização 

 R$           35.623,70  
PPCI 

Escola Sebastião Rodrigues de Souza Arquitetônico - regularização  R$           33.915,21  

APAE Arquitetônico - regularização  R$           15.918,42  

Plotagens de projetos Plotagens  R$              2.430,00  

Total projetos Irani - R$  279.266,70  

      

ITÁ 
Praça Loteamento das Flores Urbano - programa de necessidades  R$              7.219,00  

Quadra 52, Rua Jorge Lacerda e Posto de 
Saúde Alinhamento de rua, desnível 

 R$              1.600,00  

Cascalheira Linha Alvorada 

Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.000,00  Levantamento topográfico - escritório 

Marcação de terreno - campo 

Praça Loteamento das Flores 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              6.972,25  
Levantamento topográfico - escritório 

Concurso de Ideias do Morro do Caracol 

Reunião técnica 

 R$              1.550,00  Preenchimento de tabela de julgamento 

Reunião técnica da finalização do julgamento 

Faixa de Domínio SC 154 - Oficio DEINFRA 
Projeto 

 R$              3.200,00  
Memorial descritivo 

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$                 800,00  

Terreno da Câmara de Vereadores 

Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.800,00  Levantamento topográfico - escritório 

Marcação da área - campo 

Área de Preservação Ambiental na 
Comunidade de Borboleta Alta 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Área da Prefeitura no Bairro Mirante 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Capitel de Linha São Pedro Levantamento topográfico - campo  R$              3.200,00  

Praça Natureza 

Levantamento arquitetônico / Urbano 

 R$           17.546,60  Desenho Técnico 

Orçamento 
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Praça Bairro Mirante 

Levantamento arquitetônico / Urbano 

 R$           21.064,00  Desenho Técnico 

Orçamento 

Ginásio Escola Valentim Bernardi 
Arquitetônico - adequação 

 R$           14.971,78  
PPCI - Adequação 

Plotagens de projetos Plotagens  R$                    70,00  

Total projetos Itá - R$ 89.793,63  

      

JABORÁ 

Refeitório Escola Alberto Bordin 

Arquitetônico com layout 

 R$              9.478,70  

Elétrico 

Estrutura - previsão 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Reforma e Ampliação Centro de Eventos 

Levantamento arquitetônico 

 R$           38.972,60  

Arquitetônico de reforma 

Arquitetônico sem layout 

Adequação de acessibilidade 

Elétrico - previsão 

Preventivo contra incêndios  

Memorial descritivo 

Orçamento 

Centro Público de Convivência 

Arquitetônico com layout 

 R$           35.634,00  

Elétrico 

Hidrossanitário 

Estrutura - previsão 

Preventivo contra incêndios  

Paisagismo 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação de documentação - licitação 

Planilha múltipla pós licitação 

Maquete eletrônica 

Revitalização Praça Batista Poyer 

Urbano - praça 

 R$           42.400,92  Maquete eletrônica 

Adequação de documentação - reuniões 

Análise e Aprovação de projetos 
Residenciais e comerciais particulares (7 
projetos da eng. Juliana Poyer) 

 R$              2.100,00  

Análise e Aprovação de projetos 
Residencial particular (1 projeto da eng. Juliana 
Poyer) 

 R$                 300,00  

Envio de e-mail  
Levantamento da Rua Nedio Miotto e mapa 
rodoviário 

 R$                    50,00  

Projeto executivo de Ponte 
Análise técnica de peças de engenharia com 
parecer 

 R$                 400,00  

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$                 800,00  

Praça Central Batista Poyer 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              6.785,00  
Levantamento Topográfico  - escritório 

Terreno Urbano da Prefeitura Marcação de terreno - campo  R$              3.420,00  
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Área pertencente ao Hospital 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              5.930,00  
Levantamento Topográfico  - escritório 

Comunidade Linha França 

Levantamento arquitetônico 

 R$           12.326,30  Desenho técnico 

PPCI 

Escola Alberto Bordin 
Levantamento arquitetônico 

 R$           19.113,46  
Desenho técnico 

Centro Público de Convivência 

Estrutural 

 R$              6.775,01  Memorial descritivo 

Relação de materiais 

Plotagens de projetos Plotagens  R$              2.150,00  

Total projetos Jaborá - R$  186.635,99  

      

LINDÓIA DO SUL 
Rio  e Ruas atingidas pelo alagamento do rio - 
3.940,50m de ruas e 2.100,27m de rio 

Levantamento topográfico - campo 
 R$           11.129,72  

Levantamento topográfico - escritório 

Oficio Judicial nº 0300206-89.2016.8.24.0242 Levantamento topográfico - campo  R$              1.600,00  

Área verde de loteamento - possível invasão - 
Loteamento Assis Jora Levantamento topográfico - campo 

 R$              1.600,00  

Cemitérios: Linha Sertãozinho, do  Contestado 
- conferencia para licenciamento ambiental 

Levantamento topográfico - campo 
 R$                 240,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Cemitérios: XV de Novembro, Linha Mimosa, 
Linha Azul, Sanga Martins e Sanga Castelhano 
- conferencia para licenciamento ambiental 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Cemitérios: Salto Grande e Linha Alegre - 
conferencia para licenciamento ambiental 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Arquivos antigos Busca de arquivos para digitalização  R$                 200,00  

Cemitérios (10 cemitérios do interior) Busca de arquivos de levantamento para análise 
de projetos 

 R$                 150,00  

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$                 800,00  

Área Industrial 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              5.600,00  
Marcação de Ruas e Terrenos - campo 

Cabeceira da Ponte Linha Ascídio 

Anteprojeto 

 R$              7.500,00  

Arquitetônico 

Estrutural 

Orçamento 

Execução 

Cabeceira da Ponte VX de Novembro 

Anteprojeto 

 R$              5.000,00  

Arquitetônico 

Estrutural 

Orçamento 

Execução 

Cabeceira da Ponte Linha Barra do Cotovelo 

Anteprojeto 

 R$              5.000,00  

Arquitetônico 

Estrutural 

Orçamento 

Execução 

Cabeceira da Ponte Linha Maria Günther Anteprojeto  R$              5.000,00  
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Arquitetônico 

Estrutural 

Orçamento 

Execução 

Laudo da Ponte Linha Ascídio 

Levantamento arquitetônico 

 R$              2.000,00  
Vistoria 

Laudo 

Memorial Descritivo 

Laudo da Ponte Linha Barra do Cotovelo 

Levantamento arquitetônico 

 R$              2.000,00  
Vistoria 

Laudo 

Memorial Descritivo 

Laudo da Ponte Linha Maria Guinther 

Levantamento arquitetônico 

 R$              2.000,00  
Vistoria 

Laudo 

Memorial Descritivo 

Laudo da Ponte Linha Joana Baixa 

Levantamento arquitetônico 

 R$              2.000,00  
Vistoria 

Laudo 

Memorial Descritivo 

Laudo da Ponte XV de Novembro 

Levantamento arquitetônico 

 R$              2.000,00  
Vistoria 

Laudo 

Memorial Descritivo 

Centro Administrativo 

Levantamento arquitetônico 

 R$           61.624,50  Desenho técnico 

PPCI 

Ampliação Núcleo Escolar Levantamento estrutural  R$              2.267,58  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 930,00  

Total projetos Lindóia do Sul - R$ 123.441,80  

      

PERITIBA 

Academia de Ginástica da Saúde – UBS 

Urbano - praça 

 R$              6.853,15  
Arquitetônico com layout 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Reforma Centro Ed. Infantil Matheus Petter 

Arquitetônico - reforma (solário) 

 R$              3.768,61  

Projeto de móveis (prateleiras das salas) 

Arquitetônico - ampliação (sala de aula) 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Ampliação Escola Mun. José Arlindo Winter 

Arquitetônico com layout 

 R$              2.507,46  

Adequação acessibilidade 

Elétrico 

Hidrossanitário 

Orçamento 

Reforma Centro de Idosos / CRAS 
Arquitetônico com layout 

 R$              4.565,22  
Adequação acessibilidade 
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Orçamento 

Praça Loteamento Kirst Urbano - praça  R$           12.995,65  

Análise e Aprovação de projetos 
Residenciais e comerciais particulares (3 
projetos do eng. Jefferson Bortolli) 

 R$                 900,00  

Ruas Pedro Teobaldo Finger e Jacob Luis 
Ludwig - recapeamento asfáltico 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Terreno da CASAN para abertura de rua 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Lajeado Mirim 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Ruas Oswino Schardong e Helisch Wilibaldo 
Kerber 

Estudo e projeto (rede pluvial, drenagem, 
sinalização) 

 R$           25.297,84  

Projeto de rede pluvial 

Orçamento 

Projeto de drenagem 

Projeto de sinalização 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Readequação de orçamento 

Abertura de Ruas Reunião técnica com prefeitura  R$                 300,00  

Rua 15 de Agosto 

Projeto de calçadas 

 R$              5.850,04  

Projeto de drenagem 

Orçamento 

Adequação de projetos 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Projeto de sinalização 

Readequação de orçamento 

Rua Ludwing / Teobaldo Finger 

Projeto completo 

 R$           25.947,88  
Memorial descritivo 

Orçamento 

Readequação de orçamento 

09 Ruas 

Projeto completo 

 R$         104.033,72  
Memorial descritivo 

Orçamento 

Readequação de orçamento 

Novo Perímetro Urbano 

Conferência de mapa 

 R$              3.750,00  Memorial descritivo 

Conferência de mapa 

Desmembramento de áreas (duas áreas de 
600m²) 

Atualização de mapa 

 R$              1.000,00  Memorial descritivo 

Revisão de mapa 

Esclarecimento de licitações de ruas (BRDE) 

Reunião técnica com BRDE 

 R$              1.800,00  Reunião técnica com BRDE 

Revisão e envio de documentação 

03 áreas da Rua João Albino Engel Envio de documentação antiga  R$              1.500,00  

Desmembramentos realizados em 2013 Envio de documentação antiga  R$              1.500,00  

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$              2.100,00  
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Ciclovia 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento Topográfico  - escritório 

Praça frente a UBS 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento Topográfico  - escritório 

Rua Ernesto Sordi 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              3.200,00  
Piqueteamento da rua - campo 

Área de loteamento para praça 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento Topográfico  - escritório 

Ponte na Comunidade de Vila Nova 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento Topográfico  - escritório 

Terreno particular – divisa Marcação de terreno - campo  R$              1.600,00  

Centro Administrativo 
Levantamento arquitetônico 

 R$           10.683,53  
Desenho técnico 

Laudo da Ponte Linha Arroio do Meio 

Levantamento arquitetônico 

 R$              2.775,00  
Vistoria 

Laudo 

Memorial Descritivo 

Plotagens de projetos Plotagens  R$              2.490,00  

Total projetos Peritiba - R$ 242.218,10  

      

PIRATUBA 

Adequação Acessiblidade UBS Centro 

Adequação Acessibilidade 

 R$           12.875,84  Memorial descritivo 

Orçamento 

Reforma Escola Amélia Poletto Hepp 

Arquitetônico - reforma 

 R$           58.653,96  Memorial descritivo 

Orçamento 

Reforma Escola Mun. Zonalta 

Arquitetônico - reforma 

 R$           20.623,65  Memorial descritivo 

Orçamento 

Passeios Rua Boa Vista Passeio  R$                 573,96  

Rua Coberta Maquete eletrônica  R$              3.200,00  

Reforma UBS Centro Programa de necessidades - reuniões  R$                 400,00  

Reforma Escola Mun. Uruguai Programa de necessidades - reuniões  R$                 400,00  

Escola Municipal de Linha Picadão 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Terreno em Lajeado Mariano - Escola, Centro 
Comunitário e Igreja 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Rua Domingos Benjamini - recapeamento 
asfáltico 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Rua Independência - pavimentação asfáltica 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Rua Florianópolis, Blumenau e Lages - 
pavimentação asfáltica 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.787,32  

Levantamento topográfico - escritório 

Cascalheira Arroio Bonito 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Ruas Boa Vista, das Flores, Campos Novos, 
Caxias e Paraná - projeto as built 

Levantamento topográfico - campo 
(pavimentação e passeios) 

 R$           10.629,96  
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Levantamento topográfico - escritório 

Foto aérea com drone 

Ruas do Bairro Verde - pavimentação asfáltica 

Levantamento topográfico - campo (para 
pavimentação asfáltica com passeios) 

 R$              4.394,12  
Levantamento topográfico - escritório (cálculo 
de caderneta, perfil e seções) 

Rua Boa Vista 

Projeto Completo 

 R$           31.143,92  

Reunião técnica in loco para aditivo 

Revisão do projeto 

Revisão de quantidades 

Revisão do projeto 

Ruas Independência e Domingos Benjamini Reunião técnica com topografia  R$                 400,00  

Ruas Itapema, Paraná, Independência e 
Uruguai 

Reunião técnica com topografia 
 R$                 700,00  

Calculo de áreas 

Ruas Sergipe, Florianópolis, Blumenau, Lages e 
Leoberto Leal 

Reunião técnica com topografia 
 R$                 900,00  

Calculo de áreas 

Rua Independência - pavimentação asfáltica Projeto Completo  R$              3.943,76  

Ruas Acre, Sergipe, Piauí, Blumenau e Lages 

Projeto Completo 

 R$           23.687,12  Memorial descritivo 

Orçamento 

Faixas Elevadas Auxílio técnico  R$                 500,00  

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$                 200,00  

Avenida 18 de Fevereiro (Rua Coberta) 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento Topográfico  - escritório 

Plotagens de projetos Plotagens  R$              1.030,00  

Total projetos Piratuba - R$  191.443,61  

      

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 

Passeios 17 de Fevereiro - lado direito 

Urbano - passeios 

 R$              5.385,25  Memorial descritivo 

Orçamento 

Cemitério Municipal - Bairro Cohab 

Urbano - cemitério 

 R$           14.273,75  Memorial descritivo 

Orçamento 

Retificação de medidas Loteamento Floresta 
Adequação de documentação - cartório 

 R$              6.400,00  
Memorial descritivo 

Reforma Prefeitura Municipal 

Arquitetônico - reforma  

 R$           12.937,32  Memorial descritivo 

Orçamento 

Trilhas Ecológicas Maquete eletrônica  R$                 400,00  

Reservatório de agua em Linha Taquaral 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Quadra 23 do Loteamento Frigo 

Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.000,00  Levantamento topográfico - escritório 

Marcação de terreno - campo 

Terreno do Lacticínio em Linha Cabeceira 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.000,00  
Levantamento topográfico - escritório 
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Marcação de terreno - campo 

Ponte 

Projeto executivo 

 R$              3.564,00  Memorial descritivo 

Orçamento 

Servidão administrativa de Linha Taquaral 
Mapa da área 

 R$              2.200,00  
Memorial descritivo 

Conformidade Ambiental 
Documentação 

 R$                 500,00  
Orçamento 

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$                 800,00  

Escola em Linha Imigra 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento Topográfico  - escritório 

Acesso do Centro Comunitário da 
Comunidade de Cabeceira do Imigra 

Levantamento Topográfico  - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento Topográfico  - escritório 

Área Industrial 
Levantamento Topográfico  - campo 

 R$              4.800,00  
Piqueteamento de ruas e terrenos 

Campo de Futebol Marcação de terreno - campo  R$              1.600,00  

Muro de Pedra 

Arquitetônico 

 R$              6.589,54  
Estrutural 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Ampliação de Banheiros C.C. Linha Taquaral Arquitetônico  R$                 232,20  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 640,00  

Total projetos Presidente Castello Branco - R$ 74.882,06  

      

SEARA 

Acessibilidade Centro Comunit. Bairro São 
João 

Levantamento arquitetônico 

 R$              1.751,30  Arquitetônico - reforma 

Orçamento 

Reforma Sec. Agricultura e Meio Ambiente  

Arquitetônico - reforma 

 R$           16.558,80  

Elétrico 

Hidrossanitário 

Preventivo contra incêndios 

Maquete eletrônica 

Programa de necessidades - reuniões 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Museu e Casa de Fritz Plaumann Levantamento arquitetônico  R$                 800,00  

Revitalização Praça das Nações Urbano - praça  R$           27.043,05  

Sanga da Rua do Comércio até o Rio Toldo 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Área Industrial - loteamento industrial 

Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.000,00  Levantamento topográfico - escritório 

Marcação de terreno - campo 

Projeto ARIS - bairros de Seara Foto aérea com drone  R$              1.600,00  

Sanga entre as Ruas Dom Pedro e Herculano 
Zanuzo Levantamento topográfico - campo 

 R$              1.600,00  

Rua Waldemar Heiden Projeto completo  R$           16.399,28  



 

 
 

 

 

 

 

37 
 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Readequação projeto, memorial e orçamento 

Readequação projeto, memorial e orçamento 

Canalização de 2 trechos Análise de levantamento topográfico  R$              1.500,00  

Área Caraíba (Viott) 

Readequação projeto, memorial e orçamento 
(cartório) 

 R$              1.600,00  

Readequação projeto, memorial e orçamento 
(cartório) 

Readequação projeto, memorial e orçamento 
(cartório) 

Readequação projeto, memorial e orçamento 
(cartório) 

Ruas de Caraíba (2) 

Reunião técnica com prefeito 

 R$           29.915,72  

Projetos 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Readequação de projetos, memorial e 
orçamento 

Reunião técnica com prefeito e engenheiro 

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$              1.600,00  

Instalações do Clube dos Amigos 
Levantamento topográfico - campo 

 R$           52.100,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Ruas de Caraíba (2) (para projeto de asfalto) 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              3.481,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Comunidade Linha São Pedro 
Levantamento topográfico - campo 

 R$           29.870,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Praça das Nações 
Levantamento topográfico - campo 

 R$           26.450,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Linha Caraíba Levantamento topográfico - campo  R$              3.200,00  

Demarcação de divisa de empresa de 
beneficiamento de tripas 

Levantamento topográfico - campo 

 R$              8.416,32  Levantamento topográfico - escritório 

Marcação de terreno - campo 

Rua Ezelindo Lazarotto 

Levantamento topográfico - campo 

 R$              4.000,00  Levantamento topográfico - escritório 

Alinhamento da rua - campo 

Rua Beira Rio (recapemaneto asfáltico) 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Área preservação da Escola (para parque) 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Centro Administrativo 

Levantamento arquitetônico 

 R$           16.263,80  Desenho técnico 

PPCI 

Ginásio de Esportes Carequinha 

Levantamento arquitetônico 

 R$           21.580,30  Desenho técnico 

PPCI 

Associação E.R.C. Rosina Nardi 
Desenho técnico 

 R$              9.132,12  
PPCI - alteração 
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Plotagens de projetos Plotagens  R$              2.180,00  

Total projetos Seara - R$  288.241,69  

      

XAVANTINA 

Acessibilidade Cemitério 

Adequação acessibilidade 

 R$              2.380,00  Memorial descritivo 

Orçamento 

Reforma centro administrativo 

Arquitetônico - reforma 

 R$           23.652,60  
Móveis 

Memorial descritivo 

Orçamento 

Adequação lavanderia Hospital 
Arquitetônico - saúde 

 R$              2.397,96  
Memorial descritivo 

Estrada rural em Linha São Miguel - 
pavimentação asfáltica 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.325,56  

Levantamento topográfico - escritório 

Cemitério Municipal Levantamento topográfico - campo  R$              1.600,00  

Parte da Rua sem Denominação – acesso a 
Linha Divisa das Águas - Linhas das Palmeiras - 
pavimentação asfáltica 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Parte da Rua de acesso ao Santuário - Linha 
das Palmeiras - pavimentação asfáltica 

Levantamento topográfico - campo 
 R$              2.400,00  

Levantamento topográfico - escritório 

Rua XV de Novembro - pavimentação asfáltica 
Levantamento topográfico - campo 

 R$              2.400,00  
Levantamento topográfico - escritório 

Ruas de Linha das Palmeiras 

Projeto completo 

 R$           20.477,64  

Memorial descritivo 

Orçamento 

Atualização de projeto, memorial e orçamento 

Serviços de Topografia em geral Acompanhamento de serviços  R$                 800,00  

Escola Ens. Fund. Pinhal Preto 

Levantamento arquitetônico 

 R$           18.671,30  Desenho técnico 

PPCI 

Ginásio de Esportes 

Levantamento arquitetônico 

 R$           20.685,00  Desenho técnico 

PPCI 

Plotagens de projetos Plotagens  R$              2.920,00  

Total projetos Xavantina  R$         103.110,06  

Total de Projetos na Região  R$     2.140.460,41  

 

O total R$ 2.140.460,41 representa o valor que os municípios teriam 

investido/desembolsado em caso de contratação dos serviços na iniciativa 

privada, através de licitação. Os valores demostram a economia gerada aos 

cofres públicos através da elaboração dos projetos pela equipe técnica da 

AMAUC. 
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

O departamento de Tecnologia da Informação da AMAUC auxilia aos municípios 

no aperfeiçoamento dos sistemas buscando a melhoria contínua do 

gerenciamento das informações, visando que os diversos setores da 

administração municipal estejam sempre atualizados para otimizar tempo e 

recursos. Esta medida é imprescindível tendo em vista o desenvolvimento 

acelerado das tecnologias. 

 

Atividades Desenvolvidas 

 Atendimento aos técnicos através de telefone, whatsapp e conexão 

remota; 

 Assessoria na atualização das home-page das Prefeituras; 

 Backup dos arquivos dos servidores de dados dos municípios e envio para 

o FTP da Amauc; 

 Gerenciamento e controle de acessos à internet e contas de e-mail; 

 Configurações de servidores de internet, dados, rede e impressoras; 

 Suporte no sistema SISRural e RuralWeb; 

 Assessoria e acompanhamento da utilização do SigaWeb (programa 

utilizado para os municípios solicitarem serviços a associação); 

 Publicações no Diário Oficial Eletrônico; 

 Controle dos veículos da AMAUC; 

 Instalação e configuração de sistemas; 

 Descrição de itens de acordo com a necessidade de cada departamento, 

orçamento e aquisição de material de informática; 

 Reestruturação de rede, identificação de cabos. 

 

Participação em Colegiados 

 Participam das reuniões com técnicos das associações responsáveis pelo 

Movimento Econômico e grupo de acompanhamento e apuração do valor 

adicionado, 

 Colegiado de Tecnologia da FECAM (CTEC). 
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Monitoramento do acesso aos portais municipais e da Amauc 

 

Acesso ao Portal da AMAUC 

2018 79.206 

2019 94.922 

 

RANKING DE ACESSO AOS PORTAIS MUNICIPAIS 
 DA REGIÃO AMAUC 

 2018 2019 

ALTO BELA VISTA 81,861 84,063 

ARABUTÃ 79,456 79,642 

CONCÓRDIA*   

IPIRA 98,555 96,599 

IPUMIRIM 87,336 99,068 

IRANI 128,711 146,994 

ITÁ*   

JABORÁ 75,757 72,736 

LINDÓIA DO SUL 88,327 79,874 

PERITIBA 80,607 85,505 

PIRATUBA 115,100 137,734 

PRESIDENTE CASTELLO 
BRANCO 

63,442 72,605 

SEARA 124,876 136,840 

XAVANTINA 65,780 72,819 

*Portal do Município não é hospedado no sistema FECAM 
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SERVIÇO SOCIAL 

 

O Departamento de Serviço Social, através da coordenação de grupos de 

trabalho, busca a implantação e implementação de espaços participativos que 

oportunizem a organização regional nas diferentes áreas das políticas públicas, 

e busca o fortalecimento das ações municipais diante das demandas existentes. 

Estes grupos de trabalho, denominados Colegiados Regionais, funcionam de 

forma sistematizada, com encontros mensais realizados na sede da Associação, 

possibilitando uma grande visibilidade na prestação de serviços desta entidade, 

de uma forma articulada e sistematizada nas diversas políticas públicas.  

Através dos Colegiados Regionais levantam-se as demandas de trabalho por 

área em relação a prática da Gestão Municipal (Planejamento, Financiamento), 

observando-se a legislação vigente e a interlocução com as diferentes esferas, 

municipal, estadual e federal e ainda a capacitação das equipes técnicas para a 

execução de programas, projetos e serviços. 

No ano de 2019, o profissional de Serviço Social, por meio da coordenação 

destes grupos, atendeu as áreas de Educação; Cultura; Direitos Humanos 

(Mulher, Criança e Adolescente; Idoso e Pessoa com Deficiência), e da 

Assistência Social. 

Para o exercício deste trabalho o Assistente Social utiliza no seu processo de 

trabalho ações que são coletivas, particularizadas e representações 

institucionais.   

As ações que são consideradas coletivas, são realizadas para atender as 

demandas dos municípios de forma regionalizada, por meio dos Colegiados 

Regionais, grupos de estudos, rodas de conversa, atividades instrutivas de 

orientação, realização e organização de seminários, eventos e capacitações. 

Nas atividades particularizadas, são atendidos casos específicos de 

municípios, por meio de visitas técnicas, reuniões na sede, elaboração de 

documentos técnicos como relatórios e pareceres sobre assuntos da área. 

Destacam-se ainda a realização de Conferências, participação de reuniões em 

Conselhos Municipais para orientações técnicas locais e palestras temáticas. 

A representação institucional, o   que exige a participação com instâncias 

Estadual, Federal, Conselhos de Políticas Públicas e outras formas de 

negociação como: Poder Judiciário e Ministério Público; de controle externo: 

COEGEMAS-  Colegiado Estadual de Gestores e Técnicos da Assistência 

Social; UNDIME - União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação; 
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CONGESC - Colegiado dos Gestores Municipais da Cultura e Colegiado 

Estadual de Gestores Municipais da Educação - FECAM.  

 

Atividades desenvolvidas: 

 Acompanhamento e coordenação das reuniões mensais dos Colegiados 

Regionais das áreas da Educação; Cultura e Assistência Social;  

 Realização de Assessoria técnica aos municípios para a implantação de 

políticas públicas de Assistência Social; Educação; Cultura; Direitos 

Humanos (Criança e Adolescente; Idoso; Mulher; Pessoa com 

Deficiência); de Habitação de Interesse Social; 

 Assessoria ao serviço de proteção social de alta complexidade – 

Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe;  

 Implementação de programa de capacitação permanente para as equipes 

técnicas; 

 Promoção de Seminários; Fóruns Regionais; Rodas de Conversa 

conforme demanda regional em parceria com órgãos estaduais; federais; 

conselhos; 

 Assessoria aos Conselhos Municipais e sua articulação no município; 

 Elaboração de projetos e programas de interesse regional; 

 Organização de eventos; 

 Incentivo e viabilização da participação regional em eventos institucionais 

de âmbito Estadual e Federal, Seminários; Fóruns; 

 Visitas técnicas nos municípios para prestar assessoria; 

 Encaminhamento e orientação aos municípios sobre informes, portarias, 

leis e instruções normativas; 

 Supervisão em Serviço Social; 

 Orientação sobre a formulação e gestão de políticas sociais públicas 

(Fundo do   Idoso, FIA); 

 Orientação sobre organização de Conferências Municipais, realização de 

palestras e elaboração documental; 

 Interlocução com as esferas municipal, estadual e FECAM; 

 Representação da AMAUC junto ao Colegiado Estadual de Assistência 

Social- COAS; Comissão Intergestora Bipartite – CIB/SC; Colegiado 

Estadual de Cultura/FECAM - Congesc; 
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 Coordenação de capacitações para equipes técnicas das áreas da 

Educação; Cultura e Assistência Social; 

 Representação da AMAUC junto ao Conselho Municipal de Turismo de 

Concórdia e o Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes de Concórdia (Suplente), 

 Apoio às campanhas em defesa de direitos sociais. 
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COLEGIADOS E CONSELHOS DA AMAUC  

 

COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

O Colegiado Regional de Assistência Social é composto por gestores e técnicos 

municipais de assistência e foi historicamente constituído junto à AMAUC, em 

defesa do fortalecimento da política de assistência social através da integração 

dos municípios. Criado há mais de 17 anos, tem por objetivo discutir, planejar, 

construir políticas públicas e desenvolver ações, visando o desenvolvimento 

social a nível regional no âmbito da Política de Assistência Social. 

Tem por competências: propor e analisar medidas visando à melhoria na 

qualidade dos serviços públicos dos municípios integrantes da AMAUC;  

manifestar-se sobre questões da Política de Assistência Social; desenvolver 

estudos acerca de questões da Assistência Social e de gestão; propor e 

colaborar na execução de ações de capacitação dos recursos humanos na área; 

ser referência dos gestores municipais de Assistência Social e respectivas 

Secretarias Municipais dos municípios; promover eventos juntamente com 

órgãos de instância estadual e nacional no sentido de fomentar o 

desenvolvimento de atividades de capacitação; repasse de legislação  normativa  

na área da assistência social. 

 O trabalho do grupo possibilita avanços para a execução de programas, serviços 

e benefícios da assistência social aos municípios, a exemplo do que vem sendo 

realizado no âmbito de capacitações e interlocução entre as esferas de governo 

municipal, estadual e federal. Serve ainda como um canal de comunicação com 

instâncias de deliberação como a Comissão Intergestora Bipartite (CIB) e 

FECAM. 

No ano de 2019 foram realizados 9 encontros que definiram as formações que 

seriam realizadas para as equipes de trabalho, além da troca de saberes com as 

equipes técnicas dos municípios permitindo aperfeiçoamento profissional. A 

partilha das experiências possibilitou aos municípios encontrarem soluções 

exitosas frente às demandas existentes no âmbito da assistência.   
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Formações e Eventos organizados pela AMAUC e Colegiado de Assistência 

Social 

 

Visita Técnica interinstitucional para aproximação entre Estado, 

Municípios e FECAM 

Municípios Participantes: Concórdia; Ipira; Lindóia do Sul; Ipumirim; Piratuba; 

Irani; Xavantina e Presidente Castello Branco  

Data:  22 e 23 abril 

Local: Florianópolis    

Nº de participantes: 22 

 

Capacitação para a Rede de Proteção da Criança e Adolescente Medidas 

Socioeducativas 

Municípios Participantes: Alto Bela Vista, Arabutã; Concórdia; Ipumirim; Irani; 

Jaborá; Lindóia do Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e 

Xavantina 

Datas: 17 e 18 de Junho; 05 e 06 de agosto, 10 e 11 de setembro, 7 e 8 de 

novembro 

Local: Centro de Treinamento da EPAGRI – Concórdia/SC 

Número de Pessoas: 66 por módulo 

 

Capacitação para a Rede de Proteção da Criança e Adolescente 

Pisicóloga Martha Narvaz 

Municípios Participantes: Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; 

Irani; Lindóia do Sul; Peritiba; Piratuba e Seara 

Data: Julho de 2019 

Local: Centro de Treinamento da EPAGRI – Concórdia/SC 

Número de Pessoas: 58 pessoas 

 

III Seminário Regional de Equipes CRAS e CREAS  

Municípios Participantes: Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Irani; Itá; Jaborá; 

Lindóia do Sul; Piratuba; Presidente Castello Branco e Seara. 

Data: 26 e 27 de novembro 

Local: Centro de Treinamento da EPAGRI – Concórdia/SC 

Número de Pessoas: 42 
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Participação do Colegiado Regional de Assistência Social em Eventos: 

 Roda de Conversa sobre a Política Nacional para as Mulheres e a criação 

dos Conselhos Municipais. Maio de 2019 em Chapecó/SC; 

 X Seminário Estadual de Assistência Social. Maio de 2019 em 

Florianópolis/SC; 

 Família Acolhedora. Junho de 2019 em Itá/SC; 

 I Seminário Estadual do Sistema de Garantia de Direitos de Santa 

Catarina. Julho de 2019 em Treze Tílias/SC; 

 Seminário da rede de proteção aos imigrantes e enfrentamento ao tráfico 

de pessoas. Agosto de 2019 em Concórdia/SC; 

 5ª Conferência Estadual do Idoso. Setembro de 2019 em 

Florianópolis/SC, 

 Conferência Estadual da Assistência Social. Novembro de 2019 em 

Florianópolis/SC. 
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COLEGIADO DE EDUCAÇÃO 

 

O Colegiado Regional de Educação iniciou suas atividades integradas ao 

trabalho da Associação há mais de 15 anos, como um espaço de participação    

entre os municípios associados congregando gestores e técnicos da área, 

integrando as diferentes áreas do ensino, na sua forma de gestão, planejamento 

e financiamento. Desde o ano de 2017, passou a contar com um assessor na 

área, Sr. Humberto Dalpizol, que presta serviços de assessoria técnica através 

de reuniões mensais planejadas de acordo com as demandas desta área que 

surgem no contexto municipal.   

Quando se fala em Educação a região da AMAUC está sempre um passo à 

frente, preocupada com a formação de seus profissionais e a entrega de um 

ensino de qualidade. Para atender as demandas da área e o que determina o 

Ministério da Educação (MEC), desde o ano de 2017 iniciou-se um trabalho para 

a construção coletiva das Diretrizes Curriculares da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental (Anos Iniciais e Anos Finais). 

Para tal atividade iniciou-se um movimento regionalizado através da contratação 

de consultoria coordenada pela Professora Claudia Cruz, para construiu uma 

metodologia de organização, prevendo a instrumentalização, sistematização e 

produção de um documento norteador para cada uma das áreas da rede 

municipal de ensino. 

Diante desta perspectiva, conclui-se que 2019 foi um ano de grandes avanços e 

desafios para a Educação na Região AMAUC, pela consolidação das Diretrizes 

Curriculares, utilizando-se de uma metodologia descentralizada, participativa e 

colaborativa. 

 

Encontros para Elaboração dos Cadernos das Diretrizes Curriculares 

Educação Infantil 

Municípios – Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia 

do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina 

Encontros – 15 

Finalização do Caderno – Janeiro 2019 

Profissionais que participaram: Gestores Municipais de Educação; Equipes 

pedagógicas e professores de diferentes áreas. 
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Posteriormente, no ano de 2019 realizaram-se Polos Intermunicipais de 

formação de professores da Educação Infantil para a implementação desta     

proposta em cada um dos municípios participantes. 

 

Divisão dos Polos de capacitação intermunicipal de professores para 

implementação das Bases Curriculares da Educação Infantil:   

As capacitações de professores foram realizadas em 2019 através de Polos 

intermunicipais assim distribuídos:  

Polo 1 – Concórdia - 02 grupos 

Polo 2 – Irani (Irani -  Jaborá - Lindóia do Sul - Presidente Castello Branco) 

Polo 3 - AMAUC (Ipira e Alto Bela Vista) 

Polo 4-  Seara (Arabutã, Itá, Seara e Xavantina) 

Número de encontros por polo: 04 

 

Encontros para a Elaboração do documento de Diretrizes e Bases 

Curriculares do Ensino Fundamental I (Anos Iniciais) da Região AMAUC  

Municípios - Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do 

Sul, Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina. 

Encontros – 10 

Finalização do Caderno – Novembro de 2019 

Profissionais que participaram: Gestores Municipais de Educação; Equipes 

pedagógicas e professores de diferentes áreas 

 

Encontros para a Elaboração do documento de Diretrizes e Bases   

Curriculares do Ensino Fundamental II (Anos Finais) da Região AMAUC 

Municípios - Ipira, Irani, Itá, Jaborá, Concórdia (rede municipal trabalhou de 

forma particularizada) 

Encontros –  06 

Finalização do Caderno – Novembro 2019 

Profissionais que participaram: Professores e Equipes pedagógicas dos 

municípios. 
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Educação Especial 

No ano de 2019, o Colegiado buscou também uma consultoria, para iniciar a 

construção de um Plano de Diretrizes Metodológicas para Educação Especial. 

A empresa VM Treinamento, através de sua coordenadora, Professora Marisa 

Mello, está realizando a formação sobre Diretrizes Metodológicas no âmbito da 

Educação Especial voltada ao desenvolvimento da aprendizagem da pessoa 

com transtornos de deficiências e para a elaboração do documento “Diretrizes 

e Bases Curriculares da Educação Especial da Região AMAUC”. 

  

Encontros realizados no ano de 2019 para a elaboração do documento 

Municípios: Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Jaborá, 

Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco, Seara e 

Xavantina. 

Encontros – 5 

Número de participantes: 50 Professores, Gestores Municipais de Educação e 

Equipes Pedagógicas 

Finalização do Caderno – o caderno está sendo elaborado com previsão de 

término para agosto de 2020, totalizando 9 encontros presenciais. 

 

Atividades do Colegiado Regional da Educação 

No ano de 2019 o Colegiado realizou 11 encontros coordenados pelo consultor 

em Educação Humberto Dalpizol, onde o grupo definiu as melhores estratégias, 

formações e ações para que a região alcance resultados positivos para uma 

educação de qualidade. Os encontros permitiram aos gestores discorrer sobre 

os passos da educação e aplicação de metodologias em curto, médio e longo 

prazo, sempre priorizando a valorização do professor, a garantia de espaços 

físicos adequados e mecanismos para o envolvimento da família e da 

comunidade junto à escola. 

 

Participação do   Colegiado   Regional de Educação em Cursos e Outros 

Eventos 

 Participação e representação junto à União Nacional de Dirigentes 

Municipais da Educação (UNDIME) 

 Participação I Seminário Estadual da Educação em Florianópolis-  junto 

ao Congresso Catarinense de Prefeitos/FECAM; 
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 Participação regional no III Fórum de Educação do Tribunal de Contas     

SC em Florianópolis, 02 a 04 de abril de 2019; 

 Participação no encontro Mais Brasil – FNDE em Ação pela Educação, 

em Florianópolis, 04 e 05 Junho 2019; 

 Participação no XIX de Estudos e Controladoria Pública e Administração 

Municipal- em Chapecó - Julho 2019; 

 Representação do Colegiado da Amauc, junto ao Colegiado Estadual de 

Educação, coordenado pela FECAM - 03 Reuniões Colegiadas no 

decorrer de 2019; 

 Representação do Colegiado junto ao movimento de construção das 

Diretrizes e Bases Curriculares junto ao Estado de Santa Catarina. 

 Seminário de Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de 

Educação realizado pela Secretaria de Estado da Educação de SC -  em 

Joaçaba, novembro 2019. 
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COLEGIADO REGIONAL DE CULTURA  

 

Este  Colegiado Regional, iniciou suas atividades  vinculadas  à AMAUC   no ano 

de  2011  com o objetivo  de fortalecer ações  culturais  regionalizadas tais  como: 

coordenar e promover as ações relacionadas aos setores de Cultura nos 

municípios de abrangência da região AMAUC; promover a ampla discussão 

sobre a construção de políticas públicas relativas a cultura; desenvolver e apoiar 

programas e projetos visando promover e difundir a Cultura nos municípios; 

realizar encontros, visitas técnicas e intercâmbios com outros municípios, ou 

ainda outras esferas de governos, objetivando a implantação e o 

aperfeiçoamento de ações voltadas ao fomento e estruturação da cultura na 

região; integrar as esferas de governo em relação à gestão e incremento de 

decisões em relação à cultura regional, promovendo a valorização  do patrimônio  

histórico-cultural; propor e apoiar  estudos, pesquisas e capacitações  que 

orientem a gestão da cultura nos  municípios. 

Em sua trajetória de parceria entre os municípios este colegiado se consolidou 

regionalmente, tendo um forte vínculo de ações coletivas. No início do ano de  

2018, identificou-se   que vários  municípios  da  região AMAUC, haviam assinado 

um pacto federativo  de  adesão  em nível federal para o aprimoramento da 

gestão das  políticas culturais municipais, junto ao Ministério da  Cultura, e  que 

teriam a  missão de  concluir  a implementação de  vários  componentes 

obrigatórios  neste aspecto,  tais como:  A criação  de  um Sistema  Municipal de  

Cultura  composto  pela criação  de  um Fundo  Municipal de  Cultura, a  criação 

de um Conselho Municipal  de  Cultura e a  Construção  de  Planos  Municipais 

de Cultura, para  se enquadrarem na publicação de editais  de captação de  

recursos e  não ficarem impedidos de receber recursos o Fundo Nacional  de 

Cultura ou se enquadrarem em desvantagem de pontuação na participação em 

editais nacionais e convênios do  Ministério da  Cultura. 

Considerando ser necessária uma adequação neste sentido, através de   uma 

deliberação do Colegiado Regional, entendeu-se que esta tarefa seria realizada 

de uma forma coletiva uma vez que sozinhos os municípios teriam dificuldade 

de realizá-lo, em função do reduzido número de pessoas nas equipes e pelo alto 

custo deste trabalho se realizado de forma individualizada. 

Sendo assim, diante da necessidade de nortear esta atividade, buscou-se uma 

consultoria que se adequasse à realidade local e, a partir de julho de 2018, foi 
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contratada a consultoria da Sra. Roselaine Barboza Vinhas, que passou a 

coordenar esta atividade pelo seu notório saber, conhecimento e experiência 

nesta área. 

Através deste trabalho, 13 municípios da região iniciaram um direcionamento 

sistematizado e permanente para o planejamento e gestão de políticas 

municipais culturais, para um período de dez anos. 

 O   trabalho foi realizado através de 12 encontros presenciais, a partir de julho 

de 2018, de uma forma colaborativa resultando na construção dos Planos 

Municipais de Cultura. Deste processo, participaram Gestores, Diretores, 

Coordenadores e Técnicos da Cultura dos Municípios, além da população local 

ligada às várias manifestações culturais. 

Esse é um marco para a nossa região, um plano construído com a soma de 

esforços da administração municipal e da comunidade local, trazendo à tona os 

anseios, sonhos e políticas de organização para o desenvolvimento cultural no 

campo simbólico, econômico e do cidadão.  

O Plano cumpre o papel de traçar as políticas públicas municipais para a área 

de cultura, visando ampliar programas, projetos e ações culturais, atendendo as 

políticas culturais das esferas federal e estadual. A partir de 2020, passam a ser 

executado unindo esforços da sociedade civil, do poder público e da iniciativa 

privada para aprimorar a gestão cultural, estruturar, promover e proteger a 

memória e o patrimônio cultural das cidades. 

 

Elaboração do Plano de Cultura: 

Participantes: Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do 

Sul, Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina. 

Reuniões para a elaboração dos Planos: 12 encontros 

Audiências para validação do diagnóstico do Plano Municipal: 13 

Audiências para aprovação: 13 

Entrega do plano: Julho de 2019 

Participação do Colegiado Regional em outros Eventos 

 IX Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura. Maio de 2019 

em Garopaba/SC.  
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COLEGIADO DE NUTRIÇÃO 

 

Quando se pensa, ou se fala em nutrição, passa pela cabeça dietas 

mirabolantes, sem ter total conhecimento da importância deste setor dentro de 

cada município, tanto para a Saúde como para a Educação. 

É através da ciência da Nutrição que se trabalha para combater tanto a 

desnutrição como a obesidade. Um trabalho realizado pensando na saúde da 

população a curto, médio e longo prazo, com orientações em ações de 

educação, alimentação saudável e nutrição.  

Na região da AMAUC todos os municípios têm nutricionistas atuando nas duas 

áreas, e através das reuniões mensais do Colegiado foi possível elaborar um 

diagnóstico com as dificuldades e potencialidades, buscando capacitar os 

profissionais para que desenvolvam ações mais efetivas em seus municípios.  

Toda dedicação dos profissionais envolvidos, se deve à seriedade na formação 

em cursos de capacitação, projetos pedagógicos nas escolas que valorizam a 

alimentação saudável bem como ações e estratégias na área da saúde. 

 

Eventos e capacitações organizados pelo Colegiado  

 

Capacitação para Merendeiras e Agentes do Copa e Higienização 

A capacitação tem acontecido anualmente, com o objetivo de valorizar esse 

profissional que trabalha incansavelmente para garantir uma alimentação 

saudável e instigar os bons hábitos alimentares nos alunos. 

Este ano o Nutricionista André NutriChef, trabalhou no aperfeiçoamento dos 

profissionais para uma melhor qualidade das refeições no dia a dia, 

possibilitando o desenvolvimento de preparações de forma mais saudável, além 

de, atentar para as questões de higiene e segurança alimentar, bem como, a 

organização do ambiente de produção. 

Data: 06 e 07 de fevereiro 

Participantes – 189 

 

Nutrição Comportamental 

Informações valiosas foram repassadas pela Nutricionista Marina Goss, sobre 

uma Nutrição mais UNIDA e HUMANIZADA, entendendo de que forma o 

nutricionista pode ser mais assertivo e possibilitar melhor resposta ao tratamento 
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por meio da abordagem de mudança de hábitos comportamento em relação ao 

alimento. Entendendo como mudar os padrões comportamentais, fazendo com 

que se comprometam ainda mais com o tratamento sugerido. Uma orientação 

nutricional fundamentada em estratégias de aconselhamento nutricional e 

teorias que trabalham a mudança comportamental possibilitam a modificação 

real e consistente do comportamento alimentar.  

Data: 29 de agosto 

Participantes – 27 

 

4º SEMINÁRIO REGIONAL DE NUTRIÇÃO DA REGIÃO AMAUC 

O 4º Seminário Regional de Nutrição – Uma visão Multidisciplinar da região 

AMAUC, é realizado como um espaço de formação destinado a profissionais 

ligados a saúde. A cada seminário objetiva-se trazer palestrantes conceituados 

e temas atualizados para o aprimoramento dos participantes, permitindo aos 

mesmos a disseminação do conhecimento para a população regional nas mais 

diversas áreas de atuação. Buscando promover uma nova perspectiva de 

crescimento profissional, durante o seminário aconteceu a palestra com mestre 

em nutrição humana Henrique Freire, que tratou sobre a interpretação de 

exames associados a suplementação nutricional na síndrome metabólica. Teve 

ainda palestras com a Nutricionista Patricia Trainini que falou abordou sobre a 

Genômica Nutricional e Marina Goss sobre Nutrição Humanizada. 

Data: 30 de agosto 

Participantes –  62 

 

Receitas para alunos com Necessidades Nutricionais Específicas 

Pensando em atender a todas as necessidades da alimentação escolar e o que 

determina o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que tem como 

premissa a oferta de alimentação escolar e ações de educação alimentar e 

nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública, foi que 

colegiado trabalhou para a elaboração de um livro de receitas para alunos com 

necessidades alimentares especiais. Desta forma, foram escolhidas receitas 

diversificadas que irão contribuir com a variedade de preparações fornecidas na 

alimentação escolar para este público, tendo como base a legislação vigente que 

garante atenção nutricional individualizada em virtude de estado ou de condição 

de saúde específica para esses alunos. 
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Participação do Colegiado Regional em outros eventos  

 MAIO ROXO: Ciclo de palestras alusivas as Doenças Inflamatórias 

Intestinais (DII), organizado pelo Hospital São Francisco e o Plano de 

Saúde São Camilo. Durante o encontro os profissionais da área da saúde, 

médicos e pacientes trocaram informações sobre como investigar os 

quadros diarreicos, ajustes alimentares na doença inflamatória, restrições 

a glúten e lactose, a jornada do paciente com DII, depressão e doenças 

crônicas, qual a melhor dieta na DII, Câncer Colorretal e DII. 

 Oficina de fortalecimento da Vigilância Alimentar e Nutricional: que 

aconteceu no mês de julho, em Balneário Camboriú, SC. O encontro 

organizado pelo Estado de SC com o Ministério da Saúde tratou sobre a 

atualização da operacionalização do sistema de gestão do Programa 

Bolsa Família na saúde pelo e-Gestor e na implantação do programa 

Crescer Saudável. 

 Encontro DEHON de atualizações: Nutricionistas da região da Amauc 

participaram do evento que tratou sobre síndrome metabólica, fisiologia, 

farmacologia e bioquímica aplicadas as práticas clínicas. 

 Formação CECANE: Formação dos Conselhos de Alimentação Escolar 

que aconteceu em Chapecó. O encontro integrou nutricionistas, 

representantes dos Conselhos de Alimentação Escolar e gestores dos 

municípios de abrangência da AMAUC, AMOSC e AMAI, para o 

fortalecimento da atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar como 

instâncias de controle social do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) possibilitando conhecimentos técnicos e teórico-prático. 
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COLEGIADO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 

 

O Colegiado foi criado em 2017 com o objetivo de aproximar as relações do 

corpo técnico dos municípios, além de buscar soluções e capacitações 

pertinentes ao cargo. O colegiado se reúne duas vezes ao ano, segundo 

regimento ou em reuniões extraordinárias quando for solicitada por algum 

engenheiro ou algum assunto com necessidade de discussão coletiva. O 

colegiado funciona ativamente no grupo do aplicativo whatsapp, para repasse de 

informações, sanar dúvidas e tratar assuntos comuns aos municípios. 

Tornou-se um espaço aberto para troca de informações tanto do colegiado 

estadual de engenharia quanto do colegiado estadual de habitação, e ainda 

formou um grupo de trabalho junto a assistência social e habitação. 

 

COLEGIADO DE CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS 

 

O Colegiado de Contadores e Controladores Internos é órgão vinculado a 

Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense e congrega todos os 

contadores públicos e controladores internos dos municípios associados. 

No ano de 2019 foram realizados dois encontros presenciais para repasse de 

informações, apresentação de alterações, integração e uniformização dos 

procedimentos, divulgação de assuntos de interesses da classe contábil, além 

do trabalho realizado através do grupo no whatsapp para agilizar a disseminar 

as informações. 

 
 
CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA 

 

O CMSA é um conselho formado pelos Secretários Municipais de Agricultura e 

tem como objetivo promover o desenvolvimento rural sustentável na região, de 

forma integrada, visando melhorar o aproveitamento do potencial agropecuário 

através de medidas que viabilizem o fortalecimento do setor primário dos 

municípios.  

O grupo se reúne a cada três meses para tratar assuntos que visem melhorias 

para o setor agropecuárias, propostas de programas, projetos e atividades 

inerentes ao setor respeitando a particularidade de cada município. 
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No corrente ano auxiliaram muito nos encaminhamentos junto ao MAPA 

buscando a normatização da atividade de Recolhimento e processamento de 

animais mortos em propriedades rurais.  

 

CONSELHO DE ÓRGÃOS FAZENDÁRIOS MUNICIPAIS DE REGIÃO DA 

AMAUC 

 

O CONFAZ-M/AMAUC é um conselho constituído por Secretários Municipais de 

Finanças ou especialistas em finanças públicas, que tem como objetivo tratar 

assuntos relacionados às receitas municipais da região, promovendo a 

integração dos órgãos de gestão municipal que exerçam atividades de 

lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos de competência própria ou 

delegada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

58 
 

 



 
 

59 
 

 

REUNIÕES, 

CURSOS E 

CAPACITAÇÕES 

2019 
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HOMENAGEM AOS MUNICÍPIOS 

Para homenagear os municípios do Alto Uruguai Catarinense, em seu aniversário de 

emancipação político administrativo a Amauc, o Consórcio Lambari e o Cis Amauc, 

entregaram um quadro com imagem aérea de cada município. O trabalho material foi 

elaborado pela Assessoria de Comunicação e equipe do Consórcio Lambari.
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Eleição e posse do novo presidente da FECAM 

O Presidente da Amauc, Prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, esteve em 

Florianópolis na tarde de terça-feira 15 de janeiro, acompanhando a eleição e posse do 

novo presidente da FECAM. O Prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli, foi eleito 

presidente para a gestão de 2019/2020. O Presidente da Amauc aproveitou o momento 

para uma conversa com o Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos Moisés. 

A AMAUC também está representada na nova diretoria da Federação Catarinense de 

Municípios, e no Conselho de Administração da Agência Reguladora Internacional de 

Saneamento–ARIS, através do Prefeito de Ipira, Emerson Ari Reichert, que faz parte do 

Conselho Fiscal das duas entidades. 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

Capacitação Agentes de Copa e Higienização 

Agentes de copa e higienização da rede municipal estão participando de treinamento 

com o André Nutrichef, hoje 06 e amanhã 07 de fevereiro, no auditório da ACCS em 

Concórdia. Mais de 240 profissionais irão participar do encontro organizado pela 

Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – Amauc, através do Colegiado 

Regional de Nutrição. 

O encontro visa o aperfeiçoamento dos profissionais, buscando uma melhor qualidade 

das refeições no dia a dia, possibilitando o desenvolvimento de preparações de forma 

mais saudável, além de, atentar para as questões de higiene e segurança alimentar, 

bem como, a organização do ambiente de produção. 
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Assembleia da Amauc, Consórcio Lambari e Cis Amauc, proveram debates de 

interesse de toda a região. Data: 25 de fevereiro de 2020 

A primeira assembleia do ano da Associação aconteceu em conjunto com o Consórcio 

Lambari e o CIS Amauc, reunindo os prefeitos (as), vice-prefeitos e presidentes de 

Câmaras Municipais da região, realizada na manhã desta segunda-feira (25), em 

Concórdia. Dentre os assuntos tratados esteva a aprovação do parecer do Conselho 

Fiscal relativo ao Balanço e aprovação das contas do exercício de 2018. 

Da pauta da Amauc o presidente destaca os encaminhamentos feitos no último mês ao 

Governo do Estado para manutenção da Regional de Saúde, pois este serviço atinge a 

vida de uma população de mais de 140 mil habitantes, sendo esta uma estrutura 

importante, que aproxima os serviços de saúde da população, “tivemos uma posição 

favorável, o que demostra que o Governo está propenso ao diálogo com os municípios 

e lideranças regionais”, pontua o Presidente da Amauc. 

Ainda, o Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, apresentou aos 

prefeitos um levantamento feito quanto ao tema que está em Pauta que trata sobre a 

fusão de municípios. “É necessário que esse tema seja tratado com muita cautela, a 

forma como foi divulgado não mostra a realidade, é preciso analisar que a fusão 

representa queda nas arrecadações, as quais são necessárias para manter os serviços 

hoje ofertados a população, sem falar das questões históricas e culturais de cada um”. 

Foi lembrado também que na última sexta-feira (22), o presidente da FECAM, Joares 

Ponticelli, prefeito de Tubarão esteve reunido com presidente do Tribunal de Contas de 

Santa Catarina (TCE/SC), Adircélio de Moraes Ferreira Júnior, para tratar de diversas 

pautas sobre o desenvolvimento do municipalismo catarinense, dentre elas o estudo do 

Tribunal que direciona para fusão de 105 municípios com menos de cinco mil habitantes. 

Outro tema discutido foi quanto ao manifesto de revogação dos decretos 1.860 e 1867 

de dezembro de 2018, “já encaminhamos um ofício ao governo federal solicitando a 

revogação dos decretos de isenção do ICMS de alguns produtos. Estamos ainda na 

agenda de encontro com o Governador Carlos Moisés, para que juntos possamos 

discutir vários pleitos reivindicados pela região. Sabemos que esse será um ano de 

muitos encaminhamentos e iremos trabalhar para que todos as ações sejam positivas 

aos nossos munícipes”, conclui o Pacheco.   
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Secretário Executivo da Amauc participa de reunião do Colegiado de Executivos 

das Associações de Municípios 

O papel das Associações de Municípios de Santa Catarina e da Federação Catarinense 

de Municípios – FECAM diante do novo cenário político e econômico do país e as novas 

dinâmicas regionais que se desenham com a reforma administrativa do Estado foram 

algumas das pautas centrais do Colegiado de Executivos, nesta segunda-feira, 11, em 

Florianópolis. 

Ao todo, 19 das 21 Associações de Municípios estiveram representadas e debateram 

sobre o planejamento para 2019 e sobre a meta 18 do Plano Nacional de Educação. A 

preocupação dos executivos é que a Meta prevê que 90% dos professores em sala de 

aula sejam efetivos. A revisão da estratégia é necessária porque o texto original não 

leva em conta os afastamentos decorrentes da atividade do magistério no ano letivo. 

Como para assumir os cargos de função do próprio magistério ou afastamentos legais, 

como a licença maternidade. Só para indicação dos diretores de escola os números já 

ultrapassam 10%. 

Nova diretoria 

Foi eleita também a nova diretoria do Colegiado de Executivos das Associações de 

Municípios, quem assume a coordenação no lugar de Roberto Kurtz é o executivo da 

Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí – AMMVI, Rafael Correa. A vice-

coordenação ficou com a executiva da Associação dos Municípios do Alto Irani – AMAI, 

Ingrid Piovesan. ASCOM - FECAM 

 

Presidente da Amauc encaminha manifesto a CELESC 

O Presidente da Amauc, Rogério Pacheco, Prefeito Municipal de Concórdia, assinou na 

tarde de hoje (28/02), nota pública, que será encaminhada ao Governo do Estado, 

manifestando a preocupação dos Administradores Municipais do Alto Uruguai 

Catarinense quanto aos desdobramentos que poderão advir com a implantação do novo 

modelo organizacional da CELESC. Hoje a Agência Regional da CELESC de Concórdia 

atende 17 municípios, e sempre figurou como sendo uma das melhores Agências do 

Estado. 
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A Regional de Concórdia possui mais de 13% dos km de redes e 12,73% dos 

transformadores da estrutura Estadual, o que a credencia, entre outros, a permanecer 

no status de Agencia Regional ou como núcleo regional, longe da possibilidade de 

transformá-la numa unidade, subordinada a um Núcleo. Desta forma, a região irá 

reivindicar junto ao Governo do Estado de Santa Catarina na condição de acionista 

majoritário da Celesc, interceda junto a Diretoria da CELESC para a manutenção da 

atual Estrutura da Agência Regional de Concórdia. 

 

Secretários de saúde e equipe técnica do Cis Amauc visitam o consórcio de saúde de 

Pato Branco/PR 

Secretários de Saúde da região do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai 

Catarinense -CISAmauc, estiveram em Pato Branco no Paraná, na última quinta-feira 

14 de março, para uma visita técnica ao Consórcio Intermunicipal de Saúde- CONIMS 

em Pato Branco – PR. 

O objetivo da visita foi conhecer a estrutura do CONIMS, a metodologia de 

funcionamento, como são realizados alguns encaminhamentos e compras 

compartilhadas. A Secretária Executiva do Consórcio Ivete Maria Lorenzi, fez uma 

apresentação de como funciona o administrativo e a forma de angariar recursos das 

esferas estaduais e federais, na sequencia o grupo visitou a estrutura conhecendo todos 

os setores. 

“O CIS-AMAUC, já cresceu muito e essas visitas técnicas são importantes para 

pensarmos os próximos passos e darmos alguns encaminhamentos que venham a 

melhorar o atendimento à Saúde dos usuários do CIS Amauc”, pontua o coordenador 

da CIR, Flavio Zolet Secretário de Saúde de Seara. 
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Prefeita Neusa participa de reunião com Governador 

A Vice-Presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, Sra. 

Neusa Maraschini, Prefeita de Peritiba, participou nesta terça-feira 19 de março, em 

Florianópolis-SC, da reunião com o Governador do Estado de Santa Catarina, Carlos 

Moisés da Silva. Neusa, avalia a reunião como positiva reforçando a importância da 

união e parcerias com o governo em um momento que estamos passando por diversas 

mudanças. “Precisamos nos fortalecer e termos um diálogo com o Governo, com pautas 

concretas e que venham de encontro com as necessidades da nossa região”, destaca. 

          

 

Reunião e eleição Colegiado de Educação 

A Secretária de Educação do Município de Seara, Fabiana Mariani foi eleita a Presidente 

do Colegiado de Secretários Municipais de Educação (COSEME) da Associação dos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), tendo como vice o Secretário de 

Concórdia, Neuri Comin. A eleição foi realizada na tarde de 20 de março, em reunião que 

aconteceu em Videira. 

“Temos que ser uma unidade, fortalecendo a associação e o colegiado, para nos 

tronarmos uma referência e termos força na busca dos interesses da região. Iremos 

continuar o trabalho de capacitações pois tem surtido um efeito positivo e isso chega ao 

nosso público alvo que são os alunos”, comenta a presidente do Colegiado. A reunião do 

colegiado tratou ainda sobre o andamento da construção das Diretrizes Curriculares do 

Ensino Fundamental e a importância da representatividade da região no Fórum da 

Undime. 
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Desafio Regional de Coleta de Resíduos Eletrônicos 

Municípios do Alto Uruguai Catarinense realizam nesta sexta-feira 22 de março, a 

campanha regional para a Coleta de Resíduos Eletrônicos, o evento 

acontecerá SIMULTANEAMENTE em todos os municípios, com a finalidade de 

coletar resíduos eletrônicos, eletrodomésticos, lâmpadas e pilhas para destinação 

correta.  

Conforme estudo realizado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil é o 

maior produtor de lixo eletrônico da América Latina e 7º maior do mundo. Anualmente, 

o país produz 1,5 mil toneladas de lixo eletrônico, e apenas 3% de todo esse montante 

tem um descarte adequado.  

Devido ao grande avanço das tecnologias, e elevado número do uso de equipamentos 

eletrônicos, este tipo de lixo tem aumentado consideravelmente, tornando-se um grande 

problema ambiental aos municípios, quando descartado de forma inadequada. A 

decisão de fazer a coleta simultaneamente em todos os municípios, além de marcar 

evento no dia mundial da água, é uma ação que cumpre metas do Plano 

Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos- PIGIRS. 

 

 

Reunião tratou sobre o levantamento e diagnóstico das rodovias com necessidade de 

intervenção emergencial 

Prefeitos (as), Secretários municipais de transporte e infraestrutura, Engenheiros e 

técnicos municipais, estiveram reunidos, no dia 23 de março, na Associação para tratar 

sobre a realização do levantamento e diagnóstico das rodovias estaduais da região que 

precisam de intervenção em caráter emergencial. 

Essa reunião vem atender a demanda levantada no encontro que aconteceu com o 

Governador do Estado, no último dia 19, em Florianópolis, que contou com a presença 

da FECAM e de todos os Presidentes e Secretários Executivos das 21 Associações de 

Municípios do Estado. Na oportunidade a prefeita Neusa Klein Maraschini - Vice-

Presidente da AMAUC representou os municípios do Alto Uruguai Catarinense. “A 

primeira reunião que tivemos com o governo foi muito produtiva, marcando importantes 

avanços para o municipalismo catarinense, essa proximidade com a Associações nos 

dá um animo e mostra que precisamos marcar presença para reivindicar o que é de 

nosso direito”, enfatizou Neusa. 
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Como encaminhamento cada município juntamente com a equipe técnica vai realizar o 

levantamento dos pontos mais críticos e encaminhar para a Associação até na quinta-

feira 28, para que os dados sejam copilados. “No dia 04 de abril iremos levar as 

reivindicações dos pontos que precisam de melhoria urgente para o Governo do Estado, 

esperamos que com a maior brevidade possível as ações sejam colocadas em prática 

para que a população seja atendida com urgência”, pontua o Presidente da associação, 

prefeito Rogério Pacheco. 

 

 

 

 

                                                                       

      

 

 

Conselho Tutelar terá nova eleição unificada em novembro do corrente ano 

Técnicos municipais se reuniram na manhã de hoje, 29 de março, para tratar sobre o 

edital de eleição dos Conselheiros Tutelares, que acontece no dia 06 de outubro em 

todos os municípios. A eleição para conselheiros tutelares acontece a cada 4 anos, 

sendo um processo unificado em nível nacional que é conduzido pelos Conselhos 

Municipais de Direito das Crianças e Adolescentes – CMDCA, conforme preconiza o art. 

139, da Lei nº 8.069/90 “o edital deve ser publicado até o dia 08 de abril e todos que 

tiverem interesse devem ficar atentos as datas”, destaca a Assistente Social da Amauc, 

Neusa Poletto Pucci. 

No ano de 2012, a Lei Federal nº 12.696/12 proporcionou uma série de modificações no 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), destacando-se, entre elas, a 

realização do processo de escolha unificado dos Conselhos Tutelares em todo o Brasil. 

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, os 

conselheiros são encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos 

da criança e do adolescente, definidos por lei. Em cada município haverá no mínimo, 1 

(um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto 

de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) anos. 
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Capacitação Rural WEB 

RURALWEB - Ferramenta emite Nota Fiscal Eletrônica de Produtor Rural e auxilia no 

controle do Movimento Econômico agrícola municipal. Secretários municipais de 

agricultura e pesca, emissores de blocos de notas e técnicos das Associações de 

Municípios estão participando da capacitação do sistema RURALWEB. A capacitação 

acontece nesta segunda, 1º de abril, para os técnicos da região da AMAUC, AMOSC e 

AMAI, na sala de reuniões da Amauc. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente da Amauc, prefeito Rogério Pacheco, participou de reunião com o 

ministério da agricultura 

O presidente da Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), 

prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, esteve em Brasília para cumprir agenda na 

busca de liberação de recursos para o município. Na ocasião participou da reunião que 

aconteceu na tarde de terça-feira (02/04), com o Secretário Adjunto de Defesa 

Agropecuária, Fernando Mendes e diretor da empresa CBRASA, Edson Argenton. O 

encontro tratou sobre assuntos referentes ao projeto piloto da empresa, que oferece um 

serviço de extrema importância para os produtores da região. 

O objetivo foi apresentar ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

(MAPA), a importância do projeto desenvolvido pela empresa CBRASA que desde o 

ano de 2017 realiza o recolhimento de animais mortos em propriedade rurais de Santa 

Catarina, além de, auxiliar no andamento das tratativas para a normatização do serviço 

que irão permitir a empresa exportar os produtos gerados. 

“Este é um projeto inovador de recolhimento de animais mortos, pois além de auxiliar 

os produtores no manejo, busca minimizar os impactos ambientais, sendo uma 

alternativa sustentável oferecida ao criador para o descarte correto desta carcaça”, 

pontua Pacheco. Conforme dados apresentados, somente no ano de 2018 foram 

recolhidas e processadas 11 mil toneladas de animais mortos, totalizando mais de 239 

mil cabeças (suínos e bovinos). Deste montante, 8 mil toneladas, totalizando 76 mil 

cabeças (bovinos e suínos), são oriundos dos municípios da região da AMAUC. 

O Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, também participou do 

encontro e repassou que a comissão que analisa o projeto fez questão de destacar que 
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todos os técnicos que analisam o processo são favoráveis e estão finalizando as 

normativas, “nos foi repassado que os trabalhos serão intensificados e que esse projeto 

piloto já mostrou sua eficiência e deve se tornar uma atividade importante para auxiliar 

os produtores no destino correto dos animais mortos”, pontua. 

Participaram da reunião, Leonardo Biezus - gerente da unidade da empresa CBRASA- Seara, 

Rodrigo Pandovani - coordenador da comissão técnica que analisa o processo em Brasília, 

Mauro de Nadal - Deputado Estadual e Valdir Colatto - chefe do serviço florestal do ministério da 

agricultura, que quando Deputado Federal atuou muito para a liberação do projeto piloto. 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente da Amauc, prefeito Rogério Pacheco participa de reunião com o Governo 

do Estado 

Presidente da Amauc, prefeito Rogério Pacheco, está participando do segundo encontro 

de articulações com o governo do estado de Santa Catarina, para tratar especificamente 

do tema: Infraestrutura. O encontro está sendo conduzido pelo governador de SC, 

Carlos Moisés; pelo secretário da Casa Civil, Douglas Borba; pelo coordenador da 

Central de Atendimento aos Municípios, Silvestre Ferreira Neto e pelo presidente da 

FECAM e prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli. 

Após a criação da Central de Atendimento dos Municípios pelo Governo do Estado, a 

FECAM e Estado pretendem viabilizar estruturas dentro das Associações para o 

gerenciamento de convênios celebrados com o Governo a partir da desativação das 

ADRs (Agências de Desenvolvimento Regional), prevista para encerrarem a partir de 

maio. “A FECAM, com as 21 Associações, assumirá esse protagonismo porque a 

Associação é a casa do prefeito, ela sabe da dificuldade de cada município, de cada 

administração”, destacou Ponticelli. A Central de Atendimento aos Municípios é 

vinculada à secretaria da Casa Civil e os encontros de articulação são para acertar 

detalhes da parceria. Informações: ASCOM/FECAM 
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17º Fórum Ordinário da UNDIME 

Secretários Municipais de Educação da 

região do Alto Uruguai Catarinense 

estiveram em Joinville, participando do 17º 

Fórum Ordinário da UNDIME que aconteceu 

de 2 a 4 de abril. O evento reuniu cerca de 

350 participantes, entre dirigentes 

Municipais de Educação e equipe técnica 

das secretarias, para debater os Novos Rumos da Educação Básica, trazendo as 

últimas atualizações do cenário educacional. 

 

 

 

Colegiado de Cultura da AMAUC elegeu nova diretoria 

A Superintendente da Fundação Municipal de Cultura de Seara, Elaine Benetti, foi eleita 

Coordenadora do Colegiado de Gestores de Cultura, da Associação dos Municípios do 

Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), tendo como vice-coordenador, Júlio Gomes de 

Concórdia, Secretária, Noemi Shomel de Itá e vice-secretária, Luciani Oliveira Silva de 

Irani. A eleição aconteceu na última terça-feira, 02 de abril, em reunião que aconteceu 

em Concórdia. 

“Este colegiado merece uma atenção especial por parte dos municípios, por possibilitar 

a realização de ações regionais a exemplo da construção dos Planos Municipais de 

Cultura, que serão uma ferramenta de gestão para o desenvolvimento de políticas 

públicas voltadas a área”, comenta a presidente do Colegiado. 

Na reunião ainda foi conversado sobre a importância da participação dos municípios no 

IX Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura, que acontecerá na cidade de 

Garopaba no mês de maio. Foram definidas as datas das audiências públicas para a 

validação dos Planos Municipais, que irão acontecer nos meses de Abril e Maio: 08 de 

abril (Alto Bela Vista, Ipira, Piratuba e Peritiba), 09 de abril (Concórdia), 10 de abril ( 
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Jaborá e Presidente Castello Branco), 02 de maio ( Arabutã, Lindóia do Sul e Irani) e 03 

de maio (Itá, Seara e Xavantina). 

  

 

Nova diretoria é eleita para o Colegiado de Assistência Social 

 Durante a reunião do Colegiado dos Secretários e Técnicos Municipais de Assistência 

Social (COSTEMAS), na manhã de quinta-feira (04/04), na Câmara Municipal de 

Vereadores de Concórdia, foi eleita a nova diretoria do Colegiado. 

Quem assume a presidência do Colegiado é a psicóloga do Centro de Referência de 

Assistência Social do Município de Irani, Jaçanã Andreis, tendo como vice-presidente o 

Diretor de Assistência Social de Concórdia, Jaime Bernardi e 1ª secretária a Assistente 

Social do Município de Arabutã, Sabrina Mores.  

“Este colegiado merece uma atenção especial por parte dos municípios, por possibilitar 

avanços para a execução de programas, serviços e benefícios da assistência social aos 

municípios, a exemplo do que vem sendo realizado no âmbito de capacitações e 

interlocução entre as esferas de governo municipal, estadual e federal. Serve ainda 

como um canal de comunicação com instâncias de deliberação como a Comissão 

Intergestora Bipartite (CIB) e FECAM”, pontua Jaçanã. 

A Assistente Social da Amauc, Neusa Poletto Pucci, lembra que as reuniões acontecem 

mensalmente e que o grupo tem como objetivo o fortalecimento desta política na região 

e trabalha unido na busca de recursos oriundos das esferas estaduais e federais. Ainda, 

durante a reunião, foram definidas as próximas capacitações que irão acontecer no 

primeiro semestre envolvendo toda a rede de trabalho. 

        

 

Prefeitos da AMAUC na XXII Marcha a Brasília 
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Prefeitos da região da Amauc estão em Brasília, participando 

dos importantes debates que acontecem na XXII Marcha a 

Brasília em defesa dos municípios, que acontece de8 a 11 de 

abril. “Esse é um momento aonde nós prefeitos da região 

estamos em busca de mais conhecimento, voltamos a ter 

esperança de um Brasil melhor, que existem soluções e 

precisamos estar unidos” pontua a vice-presidente da Amauc, 

prefeita de Peritiba Neusa Maraschini. 

 

70º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde 

70º Congresso de Secretarias Municipais de 

Saúde, aconteceu no município de Piratuba, de 

10 a 12 de abril. Mais de mil gestores 

acompanharam palestrar que trataram de 

diversos temas relevantes à saúde municipal e 

mostrar de projetos que deram certo no sistema 

SUS. 

 

 

 

 

 

Visita Técnica 

Técnicos da região da Amauc, acompanhados da 

Assistente Social da Associação, Neusa Maria 

Poletto Pucci, estiveram em Florianópolis, ontem 

(23/04), para visita técnica, buscando ampliar os 

espaços participativos e aprimorar 

conhecimentos junto a Fecam, Coegemas e SST. 

Na pauta: utilização de recursos da assistência, 

gestão e proteções do SUAS. Aproximação com o Conselho do Idoso, Assistência 

Social e da Mulher. 

 

Paralisação das atividades de recolhimento de animais mortos pela empresa 

CBRASA preocupa prefeitos da região 

Empresa CBRASA anuncia que dará férias coletivas aos funcionários 

Na manhã desta terça-feira, 30 de abril, Prefeitos (as) e Secretários de Agricultura, 

estiveram reunidos com o gerente da unidade da empresa CBRASA em Seara, 
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Leonardo Biezus, que anunciou a paralisação das atividades de coleta de animais 

mortos em propriedades rurais a partir de segunda-feira, 06 de maio. 

Conforme Leonardo, a paralização se dá em função da morosidade para a normatização 

junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), para que a 

empresa possa comercializar (exportar) o produto gerado, “a direção decidiu dar férias 

coletivas aos funcionários e após 30 dias, caso não tenha tido nenhum avanço para a 

normatizar dos serviços, iremos encerrar as atividades” finaliza o gerente. 

O serviço está sendo desenvolvido pela empresa desde o ano de 2017, e somente no 

ano de 2018 foram recolhidas 8 mil toneladas de animais mortos na região da AMAUC, 

totalizando 76 mil cabeças (bovinos e suínos). Os prefeitos da região defendem o projeto 

uma vez que este, apresenta uma solução que visa dar o destino correto aos animais 

mortos, dentro da legalidade, com total preocupação quanto a sanidade animal e meio 

ambiente. 

 

 

Secretário da Amauc apresenta experiências exitosas na Assembleia da AMAI 

O Secretário Executivo da AMAUC, Roberto 

Kurtz Pereira, participou na tarde de hoje, 06 de 

maio, da Assembleia da AMAI na oportunidade 

apresentou as experiências exitosas do 

Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto 

Uruguai Catarinense (Consórcio Lambari), CIS 

AMAUC, Abrigo Institucional, Consórcio Casa 

Lar Pequeno Príncipe e Consórcio Integrar, 

tendo em vista que a Associação do Alto Irani pretende criar seu primeiro Consórcio 

Multifinalitário.  
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AMAUC comemora 43 anos de história. 

Nossa missão é prestar serviços de qualidade 

aos municípios associados, visando a 

excelência administrativa, o desenvolvimento 

regional integrado e sustentável, 

proporcionando melhor qualidade de vida à 

população. 

O Presidente da Amauc, Prefeito Municipal de 

Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, 

agradece a todos os servidores, Prefeitos e Prefeitas dos 14 municípios associados, 

que dia-a-dia ajudam a escrever um novo capítulo desta história. 

 

Roda de Conversa sobre a Política Nacional para as Mulheres 

Representantes da região da Amauc participaram na 

tarde de ontem (7), em Chapecó, da Roda de Conversa 

sobre a Política Nacional para as Mulheres e a criação 

dos Conselhos Municipais. 

Este é um espaço de discussão muito importante para 

a partilha de experiências e informações. Durante a 

roda o Conselho Municipal da Mulher do Município de 

Concórdia, apresentou o projeto “Multiplicando 

Cidadania”, que tem como objetivo prevenir a violência 

doméstica contra a mulher. 

O evento foi promovido pela Secretaria do Estado da Assistência Social, por meio da 

Coordenadoria Estadual da Mulher e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, com 

apoio da Federação Catarinense de Municípios (FECAM) e Associações de Município. 

 

IX Fórum Catarinense de Gestores Municipais de Cultura 

Membros do Colegiado de Cultura da Amauc, junto com representantes das demais 

associações estão participando do IX Fórum Catarinense de Gestores Municipais de 

Cultura, que acontece entre os dias 8, 9 e 10 de maio, no município de Garopaba. 

O evento oportunizará o debate das políticas públicas do setor cultural e o diálogo para 

fortalecer ações de programas já existentes e abrir caminhos para futuras parcerias. 

Desde a sua primeira edição este evento vem contribuindo de forma expressiva para o 

desenvolvimento de políticas culturais nos municípios Catarinenses. 

Promovido pela Federação Catarinense de Municípios – FECAM, o Conselho de 

Gestores Municipais de Cultura – CONGESC e Prefeitura de Garopaba, o evento conta 

com o apoio da Associação de Municípios da Região da Grande Florianópolis - 
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GRANFPOLIS e demais Associações de Municípios de Santa Catarina. A realização é 

da Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM. 

 

Presidente da AMAUC participa de encontro com o Governador e pede apoio 

para normatização do Projeto RECOLHE e manutenção da Agência da CELESC 

em Concórdia 

O Presidente da Amauc, Prefeito Municipal de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, 

participou do 3º Encontro de Articulação entre Estado e Municípios com o governador 

Carlos Moisés. Na pauta foi tratado sobre infraestrutura, educação e gestão de 

convênios. 

O secretário da Casa Civil, Douglas Borba, apresentou o termo de cooperação técnica 

para viabilização dos Núcleos de Gestão de Convênios, em algumas regiões essas 

estruturas funcionarão dentro das associações municipais com dois servidores efetivos 

estaduais. Os núcleos serão gerenciados pela Central de Atendimento aos Municípios, 

da Casa Civil, e ficarão responsáveis pelos convênios de obras e serviços firmados entre 

Estado e prefeituras.  

No encontro, o secretário da Educação, Natalino Uggioni, apresentou algumas 

novidades para a área e o secretário da Infraestrutura, Carlos Hassler, detalhou sobre 

a parceria entre Governo e associações para manutenção das rodovias. 

A AMAUC aproveitou o encontro e entregou ao Governador Carlos Moisés duas 

reivindicações: 

Apoio ao Projeto RECOLHE: solicita especial atenção do Governo para interceder 

junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na consolidação do Projeto 

Piloto de Recolhimento e Processamento de Animais Mortos – RECOLHE, desenvolvido 

pela empresa CBRASA, com sede em Seara – SC. “A paralização do projeto representa 

um retrocesso para economia e segurança sanitária do Estado de Santa Catarina, diante 

disto, estamos unidos força para que o MAPA reveja os encaminhamentos e agilize as 

normatizações do serviço, especialmente para a comercialização dos produtos”, 

completa o Presidente da Amauc, Rogério Pacheco. 

Manutenção da unidade da CELESC: Outro documento entregue é reivindicando ao 

Governo do Estado, como acionista majoritário da CELESC, que posicione-se pela 
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manutenção da atual estrutura da Agência Regional da Celesc de Concórdia, que 

atende 17 municípios e sempre figurou como sendo uma das melhores Agências do 

Estado. A maior preocupação da região com o novo modelo organizacional é que os 

serviços sofram solução de continuidade ou retrocesso 

Mais informações sobre a importância do projeto RECOLHE para a região: 

Especialmente no Grande Oeste, o projeto veio solucionar um dos grandes problemas 

da produção de suínos e bovinos, tanto aos produtores como para a preservação 

ambiental, atividades essas que sustentam a economia da região e do Estado, uma vez 

que é nessa região que estão localizadas as maiores plantas frigoríficas do País. 

Especificamente na região da AMAUC, composta por quatorze municípios, localiza-se 

a maior produção de suínos e a maior bacia leiteira do Estado, tendo como base a 

agricultura familiar, o que contempla grande número de produtores e faz gerar inúmeras 

atividades e postos de empregos de forma direta e indireta. 

No entanto, em virtude da morosidade para consolidação do Projeto RECOLHE, pela 

ausência de normatização que contemple a retirada, transporte e transformação dos 

animais mortos nas propriedades, como também a regulamentação para que os 

subprodutos possam ser exportados pela empresa CBRASA, o Projeto sofreu solução 

de continuidade, e a empresa, a partir do último dia 6, concedeu férias coletivas a todos 

os funcionários, podendo não mais voltar a atividade. 

O Projeto Piloto RECOLHE, inédito no Brasil, mesmo que ainda não devidamente 

regulamentado, atende todas as exigências sanitárias para sua efetivação e representa 

um grande avanço para a qualidade de vida dos produtores, ao meio ambiente e a toda 

a cadeia produtiva,  e se apresenta como uma das melhores alternativas para o destino 

dos animais mortos nas propriedades produtores com total segurança,  haja vista que a 

CIDASC possui total controle desses animais, graças ao programa de rastreabilidade. 

Em razão de entraves burocráticos junto ao MAPA a Empresa não mais suporta arcar 

com os custos de recolhimento e produção de matéria-prima cuja comercialização da 

farinha se resume à fabricação de fertilizantes, o que não agrega valor suficiente para 

viabilizar o projeto. 
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Maio Roxo 

Nutricionista da região da Amauc, participaram ontem, 09 de maio, do ciclo de palestras 

alusivas as Doenças Inflamatórias Intestinais (DII), organizado pelo Hospital São 

Francisco e o Plano de Saúde São Camilo. 

O evento faz parte do calendário “Maio Roxo”, que tem como objetivo chamar a atenção 

da sociedade para a conscientização e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes. 

Durante o encontro os profissionais da área da saúde, médicos e pacientes trocaram 

informações sobre como investigar os quadros diarreicos, ajustes alimentares na 

doença inflamatória, restrições a glúten e lactose, a jornada do paciente com DII, 

depressão e doenças crônicas, qual a melhor dieta na DII, Câncer Colorretal e DII. 

As palestras foram ministradas pelos médicos: Fabrício Doin Paz de Oliveira – 

Coloproctologista, Dr. Abel Botelho Quaresma – Coloproctologista, Dr. Cristiano Tierling 

– Psiquiatra, Carina Rossoni e Nelson Biffi Junior – Nutricionistas. Além do relato sobre 

os trabalhos do Grupo de Apoio DII SC, realizado pela representante Núbia Raquel 

Mandrik. 

  

Colegiado de Nutrição da AMAUC elege nova diretoria 

A Nutricionista da Educação do Município de Concórdia, Samara Burnier, foi eleita a 

Coordenado do Colegiado de Nutricionista da Região da AMAUC, tendo como vice a 

nutricionista de Arabutã, Adriana Urquhart Duarte, secretária a nutricionista de 

Xavantina, Juliana Canton e vice-secretária a nutricionista de Concórdia Sirlei Michelotti. 

A eleição foi realizada na tarde de hoje, 15 de maio, em reunião na sede da AMAUC. 

“O Colegiado vem se fortalecendo a cada ano e o nosso principal objetivo é trabalhar 

no desenvolvimento de atividades que possam garantir a segurança alimentar e 

nutricional dos munícipes. Para isso, já temos três formações planejadas até o mês de 

agosto, o Seminário Regional de Nutrição, um curso com foco na Síndrome Metabólica 

e uma formação com ênfase em Nutrição Humanizada", pontua Samara. 
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Caminhada pela Paz e Abraço Coletivo 

O Presidente da Amauc, prefeito Rogério Pacheco, participou na tarde de hoje da 

"Caminhada pela Paz e Abraço Coletivo", ação pelo fim da violência sexual de crianças 

e adolescentes. 

A Associação é parceira do Fórum Municipal pelo Fim da Violência e Exploração Sexual 

de Crianças e Adolescentes e trabalha junto para que possamos mudar essa realidade. 

Precisamos garantir a toda criança e adolescente o direito ao desenvolvimento de sua 

sexualidade de forma segura e protegida, livre do abuso e da exploração sexual. 

 

 

Reunião CTEC e CEEASC 

A Arquiteta da Amauc, Vanessa Franczak e 

os Técnicos de Informática, Cicero 

Magarinos e Diego Girotto, estão em 

Chapecó, na Associação dos Municípios do 

Oeste de Santa Catarinense (AMOSC), 

participando da reunião conjunta do 

Colegiado de Tecnologia e Inovação (CTEC) 

e Colegiado Estadual de Engenharia e Arquitetura de Santa Catarina (CEEASC). 
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Seminário: Desastres Hidrológicos e suas Implicações no Alto Uruguai 

Catarinense 

Presidente da Amauc, prefeito de Concórdia, 

Rogério Luciano Pacheco, participou na 

manhã de hoje (23 de maio), da abertura do 

Seminário "Desastres Hidrológicos e suas 

Implicações no Alto Uruguai Catarinense". 

Estiagem no Oeste Catarinense, prevenção e 

mitigação dos efeitos da estiagem, drenagem 

urbana e inundações, são alguns dos temas que estão sendo debatidos no seminário 

regional que está acontecendo na UnC-Concórdia. O evento é uma promoção da Defesa 

Civil de Santa Catarina e conta com o apoio da AMAUC, Comitê Rio Jacutinga, UnC - 

Concordia/SC, Mestrado Profissional em Engenharia Civil, Sanitária e Ambiental UnC. 

 

Gestores participam da reunião da CIB 

Gestores da região da Amauc participam nesta manhã, da reunião prévia da Comissão 

Intergestora Bipartite - CIB, que acontece na Associação dos Municípios da Grande 

Florianópolis – GRANFPOLIS, assuntos importantes para os nossos Municípios serão 

tratados nesta reunião, como: deliberação para a readequação do espaço físico da UPA 

de Concórdia para outras finalidades, projeto telessaúde e avaliação da deliberação 

290/2018 da CIB. A deliberação 290/2018 da CIB, trata do financiamento, objetivo e 

objeto, personalidade jurídica, fiscalização, credenciamento, auditoria, controle e 

avalição em relação aos Consórcios e Prestadores de Serviços. Agora a tarde acontece 

a reunião da CIB para analisar quais temas serão aprovados. Da região da AMAUC, 

participam do encontro o Secretário Executivo da Associação, Roberto Kurtz Pereira, a 

técnica em saúde do CIS AMAUC, Saraonice Sarturi, o Coordenador da CIR Alto 

Uruguai Catarinense, Secretário de Saúde de Seara, Flávio Joel Zolet, Secretário de 

Saúde de Concórdia, Sidinei Schmidt, Secretário de Saúde de Piratuba, Vanderlei 

Weber e Secretário de Saúde de Ipira, Marcelo Minks. 

  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003723430354&__tn__=K-R&eid=ARBaNValj2u_Hau4NQg2mBW1GbHHg30K9SwM9dQ4jt9iYAleW9beX7KOAR3ifpvCQOVtTgExKTnJ_jDW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0lKgCSE1zpOkcwbl-wPtja3jfXGYYL6MzOXhH-lPr3rkhhjqSG0_0pktKzJFYXaOvGh01JDHdT4bVnkh4PLvLo_v79y_rSacPgT2rFpxzCN_tYAD_RmPMK5-jwWFNiqZkuue5ryonF2W4GgDM-0S7azQbr0lsWSN_91RovdFEM6s2LSst_qPyMCNSyPmqrprjmYN3ssLmBYlMXy-_GwyDfx-9HTafzC_DuoFHpdKjjZ_06LXhrGvjuUSlIUw5T5p3AQuemviajyjjLM5TX2ziy0Gg8Ft753Xt5w_zSQZ9QqMpxl74n1REX9RiFUk9cLcHH2BKsucI90Ql5nJG59ZoRw
https://www.facebook.com/pages/UnC-ConcordiaSC/153854051354302?__tn__=K-R&eid=ARCbSf7RroUKmfgUie1F8omOtz42TFoJu2L_fNjz4mU6iCN_uBeyo1uhs__keZ8YvjZqtdYSC-U7qSz2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0lKgCSE1zpOkcwbl-wPtja3jfXGYYL6MzOXhH-lPr3rkhhjqSG0_0pktKzJFYXaOvGh01JDHdT4bVnkh4PLvLo_v79y_rSacPgT2rFpxzCN_tYAD_RmPMK5-jwWFNiqZkuue5ryonF2W4GgDM-0S7azQbr0lsWSN_91RovdFEM6s2LSst_qPyMCNSyPmqrprjmYN3ssLmBYlMXy-_GwyDfx-9HTafzC_DuoFHpdKjjZ_06LXhrGvjuUSlIUw5T5p3AQuemviajyjjLM5TX2ziy0Gg8Ft753Xt5w_zSQZ9QqMpxl74n1REX9RiFUk9cLcHH2BKsucI90Ql5nJG59ZoRw
https://www.facebook.com/pages/UnC-ConcordiaSC/153854051354302?__tn__=K-R&eid=ARCbSf7RroUKmfgUie1F8omOtz42TFoJu2L_fNjz4mU6iCN_uBeyo1uhs__keZ8YvjZqtdYSC-U7qSz2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0lKgCSE1zpOkcwbl-wPtja3jfXGYYL6MzOXhH-lPr3rkhhjqSG0_0pktKzJFYXaOvGh01JDHdT4bVnkh4PLvLo_v79y_rSacPgT2rFpxzCN_tYAD_RmPMK5-jwWFNiqZkuue5ryonF2W4GgDM-0S7azQbr0lsWSN_91RovdFEM6s2LSst_qPyMCNSyPmqrprjmYN3ssLmBYlMXy-_GwyDfx-9HTafzC_DuoFHpdKjjZ_06LXhrGvjuUSlIUw5T5p3AQuemviajyjjLM5TX2ziy0Gg8Ft753Xt5w_zSQZ9QqMpxl74n1REX9RiFUk9cLcHH2BKsucI90Ql5nJG59ZoRw
https://www.facebook.com/PMPECSA/?__tn__=K-R&eid=ARCCX_n3qP3q3BlC-gwVGtGs9mx9qfQ-O8udqjvMOcWGiVdZIHP55e-q3gbwru-fZnc3S4Ktf3ouWpEh&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD0lKgCSE1zpOkcwbl-wPtja3jfXGYYL6MzOXhH-lPr3rkhhjqSG0_0pktKzJFYXaOvGh01JDHdT4bVnkh4PLvLo_v79y_rSacPgT2rFpxzCN_tYAD_RmPMK5-jwWFNiqZkuue5ryonF2W4GgDM-0S7azQbr0lsWSN_91RovdFEM6s2LSst_qPyMCNSyPmqrprjmYN3ssLmBYlMXy-_GwyDfx-9HTafzC_DuoFHpdKjjZ_06LXhrGvjuUSlIUw5T5p3AQuemviajyjjLM5TX2ziy0Gg8Ft753Xt5w_zSQZ9QqMpxl74n1REX9RiFUk9cLcHH2BKsucI90Ql5nJG59ZoRw
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Curso Controle Interno 

Servidores da região estão participando do 

curso prático sobre controle interno, que 

acontece na sede da associação. O principal 

objetivo é mostrar como podem ser 

implantados e auditados os instrumentos 

interno de forma efetiva e prática, visando 

melhorar a gestão, reduzir custos e criar 

informações para a administração. 

 

 

Reunião com o Governo do Estado 

Presidente da AMAUC, prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, o Presidente do 

Consórcio Lambari, prefeito de Ipumirim Volnei Schmidt, o prefeito de Irani Sivio das 

Neves e o Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, participaram na última 

sexta-feira, 24 de maio, de reunião com o Governo do Estado. 

A reunião aconteceu na Secretaria de Planejamento com a condução do Sr. Gabriel 

Arthur Loeff - Executivo de Articulação Política da Central de Atendimento aos 

Municípios da Secretaria da Casa Civil, e tratou sobre a parceria entre governo, 

associações e consórcio na recuperação das rodovias estaduais da região. 

O principal objetivo da reunião foi conhecer os detalhes de funcionamento do Projeto 

Recuperar, para o repasse de recursos aos Consórcios Públicos para serem utilizados 

na manutenção das rodovias estaduais. 

 

 

 

 

Diante as conversas e aproximação que estão acontecendo com o Estado, fica claro 

que as Associações, através dos Consórcios Públicos, terão uma importante atuação 

para os ajustes e definições das demandas prioritárias da sua região. A equipe do 

governo irá analisar algumas alterações propostas e encaminhará para aprovação dos 

prefeitos e posterior assinatura. 
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Os municípios de Itá e Paial passam a compor o ABRIGO INSTITUCIONAL que 

atende os municípios de Arvoredo, Seara e Xavantina. 

O Consórcio Intermunicipal do Serviço Socioassistencial de Alta Complexidade –Abrigo 

Institucional, que atende os municípios de Arvoredo, Seara e Xavantina, passará a 

atender os municípios de Itá e Paial. O protocolo de intenções foi assinado na tarde de 

ontem, 27 de abril, em reunião que aconteceu no gabinete da Prefeitura de Itá. “Essa 

parceria entre comarcas e municípios só vem fortalecer o serviço já prestado, 

possibilitando sua ampliação de espaço e melhor atendimento”, pontua o secretário 

executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira. 

O presidente do Abrigo Enoir Fasolo, Prefeito do Município de Xavantina, conduziu a 

reunião e agradeceu a Promotoria de Justiça das Comarcas de Itá e Seara por facultar 

essa parceria entre os municípios. O próximo passo agora é o encaminhamento as 

Câmaras de Vereadores para aprovação do novo protocolo de intenções, após todos os 

tramites burocráticos e providências necessárias para consolidação do novo modelo do 

ABRIGO, o mesmo passará a ter sua sede no município de Itá, que já conta com uma 

estrutura para esta finalidade. A ideia é que essa transição ocorra tão logo as câmaras 

ratifiquem o protocolo e o município de Itá conclua as adequações do imóvel. 

O abrigo tem por finalidade o acolhimento para atendimento de crianças e adolescentes 

em situação de abandono, negligência, destituição do poder familiar, ameaça e violação 

de seus direitos fundamentais, conforme estabelece os artigos 90, 92, 93 e 101 de 

Estatuto da Criança e do Adolescente, utilizado como uma forma de transição para 

colocação em família substituta ou retorno para sua família de origem. 

Participaram da reunião, o Prefeito do Município de Seara, Edemilson Canale, o Prefeito 

em exercício de Arvoredo, Alceu Somensi, o prefeito em exercício de Itá, Domingos 

Rodrigues dos Santos, a Assessora Jurídica do Município de Xavantina, Glaucia Gisele 

Nardi, a Assessora Jurídica do Município de Itá, Ana Carla Lopes da Silva, o Secretário 

de Assistência Social de Itá, Adriano Stadtlober, a coordenadora do CRAS de Arvoredo, 

Camila Lorenzetti, o secretário de Assistência Social de Seara, Nelson Carpe da 
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Silveira, a Assistente Social de Itá, Caren Famtin e a Psicóloga de Itá, Franciele 

Brunetto. 

 

 

X Seminário Estadual de Assistência Social 

O evento acontece em Florianópolis, de 29 a 

31 de maio. Os Secretários de Assistência 

Social da região da Amauc, participam do 

encontro que tem como objetivo, possibilitar 

aos Gestores e Trabalhadores a atualização 

dos temas pertinentes a implementação e 

qualificação do Sistema Único de Assistência 

Social em Santa Catarina 

 

4º Congresso Brasileiro de Gestores e Membros de Comissões de Concurso 

Público 

Durante quatro dias, o secretário executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira e a 

coordenadora da elaboração dos Processos Seletivos e Concursos Públicos, Andreia 

Dalbosco, participam do 4º Congresso Brasileiro de Gestores e Membros de Comissões 

de Concurso Público, que está acontecendo em Brasília-DF. 

Renomados especialistas irão comandar as discussões com foco direcionado no 

planejamento, organização, realização e controle dos concursos. A programação do 

evento possui caráter eminentemente científico e interdisciplinar, permitindo a 

abordagem de assuntos que extrapolam o conhecimento jurídico e cuja compreensão é 

essencial para que os concursos possam atingir os seus objetivos. A abordagem 

proposta privilegia a problematização, a busca de respostas e o estímulo à reflexão, 

sem perder de vista o necessário embasamento teórico. “Esses encontros nos permitem 

um excelente intercambio com os participantes e congressista de todas as regiões, nos 

capacitando para que possamos oferecer um trabalho cada vez melhor aos nossos 

municípios, garantindo segurança, eficiência e transparência nas atividades ligadas aos 

processos”, pontua Roberto. 
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Empresa CBRASA anuncia que após férias coletivas dos funcionários, não irá 

retomar o trabalho e a paralisação continua por tempo indeterminado. 

Na manhã de ontem, 05 de junho, os Prefeitos(as) da região da Amauc receberam o 

comunicado da empresa CBRASA de Seara, que a atividade de coleta de animais 

mortos em propriedades rurais não será retomada após o período de férias coletivas. 

A morosidade da normatização junto ao Ministério de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), para que a empresa possa comercializar (exportar) o produto 

gerado fez com que no mês passado a empresa concedesse férias coletivas a todos os 

funcionários. Não tendo nenhum avanço nas normatizações, a direção decidiu pela 

paralisação por tempo indeterminado. 

A direção do Consórcio Lambari e da Amauc, já está tratando sobre o assunto, tendo 

em vista que a paralisação do projeto representa um retrocesso para a economia e 

segurança sanitária do Estado de Santa Catarina. “Recebemos o comunicado com 

muita preocupação, uma vez que a alternativa que vinha sendo desenvolvida através 

do projeto Piloto RECOLHE, se mostrou muito eficiente. Além de auxiliar os produtores 

facilitando o manejo dos animais, permite minimizar os impactos ambientais, 

especialmente das atividades oriundas da suinocultura e bovinocultura”, pondera o 

presidente do Consórcio Lambari, prefeito de Ipumirim, Volnei Schmidt. 

Por parte dos prefeitos da região da Amauc não faltou envolvimento para que 

a   paralisação não se efetivasse, foram realizadas diversas reuniões com o MAPA, 

Governo do Estado de Santa Catarina e Secretaria de Agricultura do Estado, além de 

encaminhamento de ofícios a Deputados e Senadores da região destacando a 

importância do Projeto RECOLHE e pedindo apoio na agilidade para a consolidação do 

mesmo. “É lamentável esse encaminhamento por parte do Ministério da Agricultura, que 

tomou outro rumo nas análises técnicas que já vinham sendo realizadas a mais de dois 

anos, isso com certeza prejudicou a continuidade do projeto, e irá impactar diretamente 

a nossa região. Vamos continuar nos mobilizando e tentar buscar um caminho para 
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resolver essa situação”, pontua o Presidente da Amauc, prefeito de Concórdia, Rogério 

Pacheco. 

Nota da empresa CBRASA: 

“Devido a inviabilidade econômica da operação, pela falta da regulamentação e 

impossibilidade da comercialização da farinha com valores adequados, a participação 

da empresa nesse projeto piloto inovador no Brasil está suspensa por tempo 

indeterminado”. 

Sobre o projeto piloto: 

O Projeto Piloto de Recolhimento e Processamento de Amimais Mortos – RECOLHE, 

estava sendo desenvolvido pela empresa CBRASA desde o ano de 2017. 

Especialmente no Grande Oeste, este projeto veio solucionar um dos grandes 

problemas da produção de suínos e bovinos, tanto aos produtores como para a 

preservação ambiental. 

O Projeto RECOLHE é inédito no Brasil, mesmo que ainda não regulamentado, atende 

todas as exigências sanitárias para a efetivação e representa grande avanço para a 

qualidade de vida dos produtores, ao meio ambiente e a toda a cadeia produtiva, e se 

apresenta como uma das melhores alternativas para o destino dos animais mortos nas 

propriedades com total segurança, haja vista, que a CIDASC possui total controle 

desses animais, graças ao programa de rastreabilidade. 

 

 

Assembleia da FECAM 

O Presidente da Amauc, Prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, participou na 

manhã de ontem, 11 de junho da Assembleia Extraordinária da Federação Catarinense 

de Municípios – FECAM, em Florianópolis. 

Em pauta assuntos relevantes para todos os municípios catarinense: analise dos 

desafios sobre as reformas federais em andamento, especialmente da Reforma 

Tributária, acompanhar desafios sobre os processos inerentes a ICMS e valor 

adicionado e reivindicações dos municípios catarinenses. Na ocasião, a diretoria da 

FECAM apresentou informações financeiras, planejamento de atividades do período, 
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debate sobre o estatuto da FECAM e Termo de Cooperação a ser firmado entre FECAM, 

EGEM e Associações de Municípios. 

  

 

Assembleias conjuntas da Amauc, Consórcio Lambari e CIS AMAUC 

Prefeitos (as) e vice-prefeitos, estão reunidos para trata de assuntos de interesse de 

toda a região do Alto Uruguai Catarinense. 

Na pauta: Proposta de convênio do Estado de Santa Catarina com o Consórcio Lambari 

para repasse de recurso a ser utilizado na manutenção das rodovias estaduais. 

Informações sobre a paralisação dos serviços de Recolhimento de Animais Mortos 

(Projeto Recolhe). Readequação da estrutura do CIS Amauc, novas inclusões de 

serviços na tabela do consórcio de saúde. 

  

 

Região da Amauc caminha para a finalização dos Planos Municipais de Cultura 

Gestores Municipais de Cultura de 13 municípios da região do Alto Uruguai Catarinense 

(AMAUC), estão reunidos nesta sexta-feira (14), na sala da Universidade Aberta do 

Brasil, para reunião da etapa final da elaboração dos Planos Municipais de Cultura da 

Região da Amauc, ao todo foram realizados 12 encontros para cumprir as etapas 

propostas. 

Os encontros iniciaram em julho de 2018, coordenados pela consultora Roselaine 

Vinhas, que atendeu toda região auxiliando na elaboração e validação do documento. 

Os Planos Municipais de Cultura foram construídos em um processo participativo, em 

cada território por muitas mãos: lideranças, técnicos e gestores municipais. “O plano 

contempla metas a curto, médio e longo prazo. Demonstrando aquilo que a população 
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almeja e aponta ações possíveis de serem executada, em um período de 10 anos”, 

pondera a assistente social da Amauc, Neusa Poletto Pucci.  

O Plano será um documento norteador das políticas públicas de cultura, que visam, 

ampliar programas, projetos e ações culturais que garantam a valorização, o 

reconhecimento, a promoção e a preservação da diversidade cultural de cada município, 

promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos 

direitos culturais. 

Conforme Roselaine, os planos finalizados serão entregues em evento que irá acontecer 

no dia 23 de julho, no município de Concórdia. Após a entrega do plano a cada 

município, a administração encaminha o documento, em formato de projeto de Lei, para 

ser aprovado pelo Legislativo, somente após a aprovação dos vereadores, o plano 

passará a ser executado.   

  

 

Movimento Econômico  

Secretários de Administração e 

Finanças, Assessores Tributários, 

Fiscais de Tributos e técnicos das 

Unidades Conveniadas, estiveram 

reunidos na tarde, desta sexta-feira 

(14), com o Assessor do Movimento 

Econômico da Amauc, Valdecir 

Munaretto, que repassou informações sobre as receitas municipais. Os encontros de 

assessoria têm como objetivo trabalhar no fortalecimento das arrecadações dos 

municípios e reverte a evasão de valor agregado para outras regiões e/ou Estado.  

 

 

 

Formação para construção coletiva do Plano de Diretrizes Metodológicas para a 

Educação Inclusiva 
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Quando se fala em Educação são muitos os desafios que surgem e um deles é ter os 

profissionais capacitados para trabalhar a Educação Inclusiva, que compreende um 

entendimento de ensino contemporâneo que tem como principal intuito garantir o direito 

de educação a todos. 

Esta área, aponta para a transformação de uma sociedade inclusiva e é um processo 

em que se amplia a participação de todos os estudantes nos estabelecimentos de 

ensino regular. A formação está sendo coordenada pela Psicopedagoga, Marisa de 

Lourdes dos Santos de Mello, que irá trabalhar diversos formas de conduzir a 

aprendizagem de forma inclusiva, dentre eles: o acesso igualitário a oportunidades, a 

valorização das diferenças entre pessoas, abrangendo, assim, as diversidades sociais, 

étnicas, intelectuais, culturais, físicas, sensoriais e de gênero. 

Nesse sentido, que a AMAUC e o Colegiado de Educação da região pensaram na 

formação de profissionais que irão trabalhar a construção do Plano de Diretrizes 

Metodológicas para a Educação Inclusiva da região da Amauc, ao todo serão nove 

encontros de estudo e aprimoramento até finalizar o documento. 

  

 

Capacitação para a rede de proteção da Criança e Adolescente  

O objetivo da capacitação é proporcionar 

aos profissionais que atuam em diversos 

segmentos, tais como saúde, educação, 

assistência social e nos sistemas de 

garantias de direitos da infância e da 

adolescência, reflexões sobre as formas 

de violência e suas intervenções, 

formando uma rede capacitada e 

articulada que possa cumprir com seu papel de proteção à infância.  

 

 

 

Municípios recebem os Planos Municipais de Cultura 
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Documento de planejamento para nortear a política de cultura dos municípios do Alto 

Uruguai Catarinense nos próximos 10 anos, foi entregue na tarde de ontem, 23 de julho, 

no Centro Cultura Concórdia. Os municípios através da Associação e do Colegiado de 

Cultura, construíram os documentos, coordenados pela consultora Roselaine Vinhas.  

“Esse é um marco para a nossa região, uma etapa muito importante para a gestão de 

políticas públicas culturais, que possamos a partir do Plano Municipal de Cultura, 

preservar, proteger e resguardar nossa “marca” cultural”, pontua o Prefeito Municipal de 

Concórdia e Presidente da Amauc, Rogério Pacheco. 

O Plano Municipal de Cultura cuida da organização das políticas públicas de um 

município, estado e país, tratando de um apanhado de aspectos expostos em diretrizes, 

objetivos, ações e metas de grande importância para o planejamento e desenvolvimento 

da área da gestão pública e em consonância com os interesses da sociedade. 

O processo de construção aconteceu de forma colaborativa ao longo de um ano entre 

os municípios que compõe o Colegiado de Cultura da AMAUC. “Este plano foi 

construído com a soma de esforços da administração municipal e da comunidade local 

trazendo à tona os anseios, sonhos e políticas de organização para o desenvolvimento 

cultural no campo simbólico, econômico e cidadão” destaca Roselaine. 

Em posse desse documento, a administração municipal encaminhará o Plano em 

formato de Lei, para ser aprovado pelo Legislativo. Após concluída está etapa, o plano 

passa a ser executado unindo esforços da sociedade civil, do poder público e da 

iniciativa privada para aprimorar a gestão cultural, estruturar, promover e proteger a 

memória e o patrimônio cultural das cidades. Dos municípios que compõe a AMAUC 

apenas Ipumirim já tinha seu plano elaborado. 

Sobre o Plano: O Plano é um documento norteador para o planejamento e gestão, para 

um período de dez anos, atendendo as políticas culturais das esferas federal e estadual, 

o Plano cumpre o papel de traçar as políticas públicas municipais para a área de cultura, 

cumprindo com as prerrogativas do Sistema Nacional de Cultura (art. 216-A da 

Constituição Federal), Plano Nacional de Cultura (lei nº 13.343, de 2 de dezembro de 

2010), Sistema Estadual de Cultura e Plano Estadual de Cultura de Santa Catarina (lei 

nº 17.449, de 10 de janeiro de 2018). 
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II Seminário Estadual do Sistema de Garantia de Direitos de Santa Catarina  

A Assistente Social da Amauc e Coordenadora do Colegiado Estadual de Assistência 

Social – COAS, Neusa Poletto Pucci, coordenou a mesa “A Escuta Especializa de 

Crianças e Adolescente”, na manhã de ontem, 25 de julho, durante o II Seminário 

Estadual do Sistema de Garantia de Direitos de Santa Catarina, que encerrou sua 

programação na manhã desta sexta-feira (26), em Treze Tílias. 

O evento foi destinado aos atores do Sistema de Garantia de Direitos, possibilitando o 

fortalecimento e articulação no atendimento a criança e adolescentes, em assuntos 

transversais, qualificando a atuação no atendimento as crianças e adolescentes no 

Estado de Santa Catarina. 

        

 

Projeto RECUPERAR 

O Presidente da Associação dos Munícipios do Alto Uruguai Catarinense, prefeito de 

Concórdia Rogério Pacheco, e o Presidente do Consórcio Lambari, prefeito de Ipumirim, 

Volnei Schmidt, assinaram na tarde desta quinta-feira, 1º de agosto, dois importantes 

convênios com o Governo do Estado de Santa Catarina. O termo de convênio do Projeto 

RECUPERAR, faz parte de uma iniciativa proposta pelo governador Carlos Moisés, para 

resolver os problemas emergenciais e de manutenção das rodovias estaduais 

catarinense. O outro contrato assinado refere-se ao termo de colaboração técnico 

administrativo para auxiliar os trabalhos dos Núcleos de Gestão de Convênios, que tem 

como finalidade acompanhar os contratos na região. 



 
 

94 
 

 

 

Atendimento Sócio Assistencial de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade 

Profissionais da região estão reunidos na 

AMAUC, nesta segunda-feira (5 de agosto), 

para 2ª etapa da capacitação coordenada 

pela consultora pedagógica Bernadete 

Sant’anna, sobre o Atendimento Sócio 

Assistencial de Proteção Social Especial de 

Média Complexidade. Durante os encontros 

busca-se orientar, desmistificar e elucidar 

sobre as diversas formas de acolhimento e 

acompanhamento de adolescentes autores de atos infracionais. Na região da Amauc os 

serviços de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medidas 

Socioeducativas de Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade Assistida são 

realizadas pelos CREAS de cada município. 

 

Reunião Gestores Municipais de Convênio 

Reunião para constituição do Colegiado de 

Gestores Municipais de Convênios da 

AMAUC, com a participação de 

representantes dos municípios da AMAUC. 

O colegiado é coordenado pelos servidores 

Elton José Thomas e Marines Ribeiro 

Perondi. Em pauta na primeira reunião a 

apresentação das ações demandadas e 

encaminhadas pelo Colegiado Estadual de 

Gestores Municipais de Convênio (GCM) FECAM, divulgação do Evento Estadual de 

GCM e Núcleo de Gestão de convênio do Governo do Estado. 
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A constituição do colegiado representa um grande avanço para os municípios da região, 

pois são esses servidores que tem a missão da elaboração de projetos e busca de 

recursos junto às demais esferas de Governo. 

  

Processos e Sindicâncias Administrativas 

Processos e Sindicâncias 

Administrativas em Licitações, 

Fiscalização de Contratos e Inovações 

trazidas pela Lei da Anticorrupção 

Empresarial, é tema do curso que 

acontece nesta terça-feira (13) e 

quarta-feira (14), no auditório do 

SENAC em Concórdia. O curso é promovido pela Associação dos Municípios do Alto 

Uruguai Catarinense (AMAUC) e será ministrado pelo Doutor em Direito Público pela 

Universidade Federal de Santa Catarina, Marcos Fey Probst, com o objetivo de 

apresentar e debater os temas pertinentes ao processo administrativo no âmbito 

municipal, pontuando suas especificidades nos diferentes órgãos da Administração 

Pública, inclusive nas contratações públicas, no setor de pessoal e na apuração de 

ilícitos por parte daqueles que contratam com o Poder Público. 

   

Seminário: rede de proteção aos imigrantes e enfrentamento ao tráfico de pessoas 

A região participou do Seminário da rede de proteção aos imigrantes e enfrentamento 

ao tráfico de pessoas, que está sendo executado pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Social (SDS) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com 

diversas instituições. 

O Seminário debate formas de combate as violações dos direitos humanos nas regiões 

de fronteira, capacitando servidores públicos federais, estaduais e municipais, além de 

estudantes e imigrantes. "Estamos trabalhando com as pessoas que atendem 

diariamente possíveis vítimas de tráfico, e no acolhimento aos imigrantes em Santa 

Catarina. O trabalho em rede e a capacitação dos profissionais é fundamental para que 

todos estejam preparados a atender e lidar com as diversas situações", pontua Karine 

Euzébio Gonçalves, diretora de direitos humanos da SDS. 
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Diretrizes Curriculares Regionais do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º 

ano) 

Iniciou hoje a formação continuada com os 

professores e gestores dos municípios de 

Ipira, Irani, Itá, Jaborá e Seara, para 

construção coletiva das Diretrizes 

Curriculares Regionais do Ensino 

Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano), 

coordenado pela professora Claudia Maria 

da Cruz. O documento irá reunir um planejamento sistemático servindo de base 

norteadora para a gestão da educação nos municípios, atendendo o que preconiza a 

Lei de Diretrizes e Base da Educação 9394/96 no que diz respeito ao acesso do ensino 

de qualidade a todos.  

 

 Nutrição Comportamental 

Nutricionistas da região estão participando 

da capacitação “Nutrição Comportamental” 

que trata sobre uma orientação nutricional 

fundamentada em estratégias de 

aconselhamento nutricional, e teorias que 

trabalham a mudança comportamental 

possibilitando a modificação real e 

consistente do comportamento alimentar. 

Informações valiosas estão sendo 

repassadas pela Nutricionista Marina Goss, sobre uma Nutrição mais UNIDA e 

HUMANIZADA, entendendo de que forma o nutricionista pode ser mais assertivo e 

possibilitar melhor resposta ao tratamento por meio da abordagem de mudança de 

comportamento em relação ao alimento. 

 

Assembleia de prefeitos da AMAUC discute o projeto RECUPERAR 

Prefeitos (as) da região da AMAUC, estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira 29 

de agosto, para as Assembleias conjuntas da Associação dos Municípios do Alto 

Uruguai Catarinense (AMAUC) e Consórcio Intermunicipal Multifinálitário do Alto 

Uruguai Catarinense (Consórcio Lambari). Entre os assuntos abordados, destaque para 

Projeto RECUPERAR do Governo do Estado, que visa a manutenção das vias 

estaduais. Também foi objeto de pauta o Censo Demográfico 2020 e audiência pública 

com a Assembleia Legislativa, que será realizada nesta sexta-feira (30), na Câmara de 
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Vereadores de Seara, referente ao projeto de Recolhimento e Processamento de 

Animais Mortos. 

O coordenador da Central de Atendimento a Municípios (CAM), Gabriel Arthur Loeft, 

explicou aos prefeitos (as) sobre a operacionalização do convênio a ser firmado entre o 

Consórcio Lambari e o Governo do Estado de Santa Catarina.  O Projeto RECUPERAR 

consiste na recuperação da pista, roçada, sinalização e desobstrução da drenagem. O 

Projeto não incluiu obras estruturantes ou recuperação de estradas em estado precário, 

pois essa continuará sendo obrigação do Governo do Estado. 

“O que o Governo propõe é um novo modelo de gestão para a manutenção das estradas 

estaduais por meio de cooperação interfederativa. Isso significa que o Estado continua 

responsável pelo serviço e ainda permite uma participação maior das associações na 

tomada de decisão”, destaca Gabriel.   

A região deve receber o valor de R$ 2.774.577,95, divido em cinco parcelas mensais, a 

contar da publicação do convênio, para atender um total de 337,20 km de estradas 

estaduais. “É a primeira vez que iremos recebemos um recurso deste montante para 

manutenção das nossas rodovias, e acreditamos que se bem gerido, a um médio prazo 

teremos rodovias estaduais bem estruturadas e com uma trafegabilidade segura”, 

pondera o presidente do Consórcio Lambari, prefeito de Ipumirim, Volnei Schmidt. 

Conforme destacou o Presidente da Amauc, prefeito de Concórdia Rogério Luciano 

Pacheco, o Consórcio Lambari fará a contratação e ficará responsável pela execução e 

fiscalização do serviço, em parceria com o Estado que também irá fiscalizará a 

execução das obras. O próximo passo será reunir os prefeitos e equipes técnicas para 

elencar as prioridades e a melhor forma de aplicação do recurso. “Iremos aguardar que 

o Governo nos encaminhe o modelo para cadastramento da proposta de trabalhos, com 

eleição das prioridades. Tão logo essa etapa seja concluída o recurso será liberado. 

Acreditamos que até a segunda quinzena de setembro já tenhamos os 

encaminhamentos licitatórios”.   

Com o Projeto Recuperar, o Governo pretende dobrar a aplicação de recursos com 

manutenção de estradas. A partir do ano que vem, a previsão é que o projeto receba 

R$ 120 milhões por ano, o que representa um crescimento de 124% em relação aos R$ 

53,5 milhões aplicados em 2018 nas rodovias estaduais. 

Sobre o Censo Demográfico, que será realizado pelo IBGE no próximo ano, o 

coordenador de subárea do instituto de Concórdia, Roberto Thumns, solicitou o apoio 

dos Prefeitos na participação das reuniões de planejamento e acompanhamento do 

Censo e na divulgação para a comunidade quanto a importância dessas informações 

para o planejamento público. É importante que todos recebam os recenseadores que 

serão identificados pelo IBGE em suas residências, para que a coleta de informações 

seja precisa. 
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Para encerrar foi reforçada a importância da participação dos municípios na Audiência 

Pública que irá acontecer com a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, 

amanhã (30), às 15 horas, na Câmara Municipal de Vereadores, no município de Seara. 

O encontro vai tratar sobre o recolhimento de animais mortos em propriedades rurais, 

especificamente quanto a morosidade da regulamentação do serviço que permite a 

comercialização e exportação dos produtos gerados, junto ao MAPA. 

  

4º Seminário Regional de Nutrição da AMAUC 

O 4º Seminário Regional de Nutrição – Uma visão Multidisciplinar da região AMAUC, é 

realizado pela Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense, através do 

Colegiado Regional de Nutrição e conta com o patrocínio da Farmácia DEHON de 

manipulação, como um espaço de formação destinado a profissionais da área da 

Nutrição e outras áreas afins. O evento acontece durante todo o dia de hoje, 30 de 

agosto, no auditório da Unimed em Concórdia, e marca o Dia do profissional da Nutrição 

que é comemorado neste sábado, 31 de agosto.  

O Seminário é realizado como um espaço de formação destinado a profissionais ligados 

a saúde. A cada seminário objetiva-se trazer palestrantes conceituados e temas 

atualizados para o aprimoramento dos participantes, permitindo aos mesmos a 

disseminação do conhecimento para a população regional nas mais diversas áreas de 

atuação. 

Buscando promover uma nova perspectiva de crescimento profissional, durante o 

seminário acontece a palestra com mestre em nutrição humana Henrique Freire, que irá 

abordar a interpretação de exames associado a suplementação nutricional na síndrome 

metabólica. 

A tarde teremos mais duas palestras com a Nutricionista Patricia Trainini que irá tratar 

sobre a Genômica Nutricional e Marina Goss sobre a Nutrição Humanizada. 
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Manifesto a Secretaria de Estado da Saúde 

Região da Amauc encaminha manifesto a Secretaria de Estado da Saúde, contraria a 

forma como ocorreu a votação para decisão da habilitação do Plano de Alta 

Complexidade em Cardiovascular do Estado de Santa Catarina ao Hospital Maicé de 

Caçador. 

A região solicita a revogação da deliberação 189/CIB/2019 e que seja designada uma 

equipe com a finalidade de realizar o estudo técnico nas duas Unidade que solicitaram 

a habilitação, Hospital São Francisco de Concórdia e Hospital Maicé de Caçador, 

levando em consideração o que estabelece o §1º, do art. 1º da Portaria SAS/MS nº 201, 

de 15 de junho de 2004, ou seja, verificar quais das unidades possuem as melhores 

condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados 

à prestação de assistência especializada a portadores de doenças do sistema 

cardiovascular. 

 

 

Servidores da AMAUC recebem capacitação do software Autodesk Revit 

Técnicos dos setores de Engenharia, Arquitetura, Topografia e Desenho, recebem 

capacitação para operacionalização do novo sistema que apresenta uma ferramenta 

mais eficaz na hora de projetar, além de atender o que determina o Governo Federal 

através do decreto nº 9.377, de 17 de maio de 2018. 

A partir de 2021, todas as licitações de obras públicas deverão ser feitas com a 

metodologia Building Information Modelling (BIM). Para atender a nova proposta do 

Governo Federal e Estadual, a AMAUC já está implantando e capacitando os 

profissionais para utilizarem do software Autodesk Revit e InfraWorks, que atende o que 

determina a plataforma BIM. 
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Ganho de produtividade, economia de tempo, redução geral de custos de projeto, 

redução de erros da obra e integração de projetos de diferentes disciplinas, são algumas 

vantagens de se trabalhar com esta tecnologia.  

  

 

 

Concórdia sedia nesta quinta I Fórum de Cidades Digitais do Oeste Catarinense 

Além do município-sede, Criciúma, Chapecó, Lindóia do Sul e Fraiburgo compartilham 

inovações em andamento nas localidades. 

O uso da tecnologia para maior eficiência dos serviços públicos será tema de encontro 

nesta quinta-feira (19), em Concórdia, que sedia o I Fórum de Cidades Digitais do Oeste 

Catarinense, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura 

Municipal. Representantes de 20 municípios estão inscritos para o evento que ocorre 

no Centro Cultural, a partir das 8 horas da manhã. 

Gratuito, o Fórum é direcionado, principalmente, para prefeitos, gestores e vereadores, 

como forma de promover a interação e facilitar a adoção de ferramentas que promovam 

maior eficiência da gestão municipal e facilidades à população e empresas. “Adotar 

conceitos de cidade inteligente é altamente estratégico no desenvolvimento das 

localidades. Esse ambiente de conectividade facilita a implantação de políticas públicas 

que geram eficiência, redução de custos, aumento de arrecadação e o mais importante 

que é poder melhorar a vida das pessoas”, frisa o diretor da RCD, José Marinho. 

Além do município-sede, Criciúma, Chapecó, Lindóia do Sul e Fraiburgo compartilham 

inovações em andamento nas localidades. A programação completa está disponível 

pelo http://forum.redecidadedigital.com.br/concordia. 

Projeto Inovador – Durante o Fórum de Cidades Digitais ocorrerá ainda a entrega do 

título de Projeto Inovador aos municípios da região que contam com iniciativas digitais 

em andamento. “O objetivo é valorizar as ações tecnológicas de sucesso implantadas e 

também completa o objetivo do Fórum que é trazer experiências bem-sucedidas aos 

municípios que buscam resolver por meio da tecnologia os mais diversos problemas. A 

seleção dos projetos é feita com base nas publicações das próprias Prefeituras”, explica 

o diretor da RCD. 

http://forum.redecidadedigital.com.br/concordia
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Confira os Projetos Inovadores destaques da região: ✅Concórdia - Tecnologia, 

Informação Agro Hoje ✅Irani - Câmeras de Segurança nos prédios públicos ✅Itá - 

Modernização da Iluminação Pública ✅Lindóia do Sul - Cemitério Vertical Sustentável 

✅Seara - Videomonitoramento nas escolas  

 

  

 

 

Municípios da AMAUC concluem a construção do documento das Diretrizes 

Curriculares do Ensino Fundamental – Anos Iniciais 

Os municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, 

Presidente Castello Branco, Seara, Xavantina, finalizaram na manhã desta terça-feira 

(24), o documento das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental – Anos Iniciais. 

Foram realizados 13 encontros, coordenados pela consultora educacional, Claudia 

Maria da Cruz, para juntos pensarem os fundamentos, princípios, teorias e apontar 

caminhos para a aprendizagem e o desenvolvimento, repensando os sentidos acerca 

da escola, do processo de escolarização, do currículo, da relação com as crianças e 

adolescentes e da relação com as famílias e a comunidade. 

A Construção das diretrizes teve como objetivo principal, reafirmar conquistas legais e 

contribuir para a reestruturação do ensino fundamental (anos iniciais), entendendo que 

toda mudança e melhoria passam necessariamente pelo protagonismo dos professores, 

gestores, famílias, comunidade e as crianças, por isso a relevância da construção desse 

documento, partiu do princípio da construção coletiva. O documento veio de encontro 

aos anseios dos profissionais e servirá como norte, orientando as escolas na 

organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas, 

atendendo o que preconiza a Lei de Diretrizes e Base da Educação no que diz respeito 

ao acesso à escola com um ensino de qualidade. 

 “A concretização do documento norteador da prática pedagógica foi uma tarefa 

desafiadora e ao mesmo tempo instigante e necessária, primeiro porque a ação de 

educar/ensinar pressupõe tomada de decisão acerca do que realmente importa na 

formação das novas gerações, e segundo porque vivemos num tempo histórico e social 

impulsionado pelo avanço tecnológico, onde o pensamento, a produção do 
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conhecimento e as formas de organização social são constantemente ressignificados”, 

pondera Claudia. 

  

 

Congresso de Prefeitos e Prefeitas  

Inovação, sustentabilidade e eficiência na gestão 

municipal estão em debate no Congresso de 

Prefeitos e Prefeitas, que iniciou na manhã de 

ontem, 24, em Florianópolis. A Vice-Presidente 

da Amauc, Prefeita de Peritiba Neusa 

Maraschini, e demais prefeitos, vice-prefeitos e 

gestores da região da AMAUC, estão 

participando do encontro que é considerado o 

maior evento do municipalismo catarinense. 

 

IV Fórum Ambiental 

Presidente da Amauc, Rogério Pacheco, 

Prefeito de Concórdia, está participando 

do IV Fórum Ambiental, que tem como 

tema principal Água para o 

desenvolvimento sustentável. O evento 

acontece nos dias 26 e 27 de setembro no 

auditório da UNC e trará palestras com os 

temas: Água no século XXI; ODS 6 no Brasil – visão da ANA sobre os indicadores; 

Políticas públicas para a água; Importância das florestas na proteção dos mananciais e 

apresentação do Programa de Pesquisa & Desenvolvimento da ENGIE Brasil Energia. 

Também será destinado um momento comemorativo alusivo aos 15 anos do Comitê 

Jacutinga.  
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Prefeitos e Prefeitas da região estiveram reunidos na manhã desta quinta-feira 

As Assembleias conjuntas da Associação dos Municipais do Alto Uruguai Catarinense 

– AMAUC, do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Alto Uruguai Catarinense – 

Consórcio Lambari e do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS AMAUC, 

aconteceram na manhã desta quinta-feira, 24, na sede da Associação. O Presidente da 

Amauc, prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, destacou a importância do trabalho 

conjunto e das mobilizações através da associação que impactando de forma positiva 

nos diversos setores, defendendo sempre o interesse comum dos municípios 

Associados. 

O Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, repassou informações sobre 

o andamento do PROJETO RECUPERAR e sobre a publicação do edital de Pregão 

Eletrônico para contratação de empresa que irá fiscalizar os serviços rodoviários que 

serão realizados através do recurso oriundo do projeto. A previsão é que o edital seja 

publicado ainda na primeira quinzena do mês de novembro. A empresa vencedora 

deverá realizar o levantamento dos pontos que precisam de recuperação da pista, 

roçada, sinalização e desobstrução da drenagem, para subsidiar as demais licitações. 

Por proposição do Presidente da AMAUC, Prefeito Rogério e aprovação unanime dos 

Prefeitos, será formalizado o convite para que o Governador do Estado, Carlos Moisés, 

venha a Concórdia, na sede da AMAUC, para assinatura do Convênio. De acordo com 

o Prefeito Rogério, se trata de um convênio de interesse de todos, principalmente para 

o Governo do Estado. 

Outro ponto da pauta foi quanto a publicação da Instrução Normativa, nº 48/2019, do 

MAPA, que aconteceu na última quinta-feira, 17 de outubro. “A união de esforços dos 

Prefeitos, Prefeitas e demais autoridades auxiliou para que isso se efetuasse, 

representado um grande avanço para a região, principalmente para a qualidade de vida 

dos produtores, ao meio ambiente e toda cadeia produtiva”, ponderou o presidente do 

Consórcio Lambari, Prefeito de Ipumirim, Volnei Schmidt. Agora o recolhimento deixa 

de ser um projeto piloto e passa a ser uma nova atividade comercial, podendo a empresa 

que se estabelecer, além de comercializar o produto gerado para insumos na indústria 

química, energética, de adubo, biodiesel, higiene e limpeza, também exportá-lo. A 

AMAUC irá fazer um contato com a empresa CBRASA, para saber qual a posição da 

empresa diante da nova normativa e quais os passos para que o serviço volte a ser 

efetuado com a maior brevidade possível. 

Na Assembleia também foi deliberado sobre três medidas consideradas prioritárias na 

área de infraestrutura para o Alto Uruguai Catarinense, que serão encaminhadas ao 

Governo do Estado para análise e execução. Dentre elas estão: Recuperação e 

melhorias, com construção de terceira pista na SC 283 –  trecho que liga Concórdia a 
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Chapecó; asfaltamento da SC 154 que liga Ipumirim a Vargeão, e recuperação total da 

SC 390 que liga Concórdia até Capinzal. 

Outro assunto levantado pelos Prefeitos diz respeito à morosidade para liberação das 

licenças ambientais junto ao IMA de Concórdia. De acordo com os Prefeitos, tanto as 

licenças para obras públicas como para empreendimentos particulares estão 

represadas e demoram muito para serem liberadas. Segundo alguns, Prefeitos, existem 

casos com mais de um ano de atraso. Destacaram que o atendimento dos técnicos do 

IMA é excelente, mas que não há efetividade. Por decisão da assembleia será 

encaminhado ofício ao Presidente do IMA relatando a situação. 

Em relação ao Cis Amauc, o presidente, Prefeito de Lindóia do Sul, Genir Loli, destacou 

o excelente trabalho realizado pela equipe de Secretários de Saúde e pela equipe 

técnica do CIS na busca de novos profissionais para se credenciarem ao Consórcio e 

de Hospitais para aderirem as cirurgias de campanhas. Para finalizar foi aprovado o 

reajuste do sobreaviso repassado ao Hospital São Francisco, no percentual de 3,2%, 

destacando a necessidade de que a Gerência do HSF de uma atenção especial a esse 

serviço, para diminuir a demora nos atendimentos. 

  

 

Reunião Projeto RECOLHE 

O nosso Presidente, Prefeito de Concórdia, Rogério Luciano Pacheco, juntamente com 

a prefeita de Arabutã, Leani Schmitt, prefeito de Seara, Edemilson Canale e o prefeito 

de Xavantina Enoir Fazolo, acompanharam nesta manhã, a reunião que aconteceu no 

Centro Cultural Concórdia, organizada pelo Deputado Mauro de Nadal, sobre o projeto 

RECOLHE e a Instrução Normativa, nº 48/2019, do MAPA. O objetivo do encontro foi 

entender como está a realidade da região desde que o recolhimento parou de ser 

executado pela empresa CBRASA. Para os Prefeitos da AMAUC, esta alternativa de 

destino e recolhimento se mostrou muito eficiente para o setor produtivo regional e ao 

Meio Ambiente. Diante do que foi exposto, o Deputado Nadal, irá forma uma comissão 

com representantes das Agroindústria, Cooperativas, EMBRAPA, Governo Municipal, 

Governo Estadual e outros envolvidos no processo, para juntos com a diretoria da 

Empresa CBRASA, delinearem alternativas que tornem viável o retorno do serviço. 



 
 

105 
 

             

 

71º Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina 

Secretários e Técnicos da área de Saúde da 

região da AMAUC, participaram do 71º 

Congresso de Secretarias Municipais de Saúde 

de Santa Catarina, que aconteceu durante os 

dias 06, 07 e 08 de novembro, em Lages e teve 

como tema principal: “Os Constantes Desafios do Sistema Único de Saúde (SUS)”. Este 

é considerado o maior evento do estado neste âmbito e os municípios de Arabutã, Alto 

Bela Vista, Concórdia, Ipira, Irani, Itá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba e Seara, 

estiveram presentes participando de todos os debates e troca de experiências, que tem 

como objetivo, melhorar a saúde pública dos municípios, oferecendo um serviço de 

qualidade a toda população. 

 

Reunião do Colegiado Regional de Contadores e Controladores Internos 

Reunião do Colegiado Regional de 

Contadores e Controladores Internos da 

região da Amauc, aconteceu na tarde de 

ontem (11). O nosso Assessor de 

Contabilidade, Vanderlei Picinini, repassou 

informações e orientações quanto as 

principais conferencias para encerramento de ano, prestação de contas de 2019 ao 

Tribunal de Contas, alterações para ano de 2020, e outros assuntos técnicos como 

Matriz de Saldos Contábeis, trilhas de auditoria do Tribunal de Contas (SGTA) e SIOPE. 

Através do colegiado se trabalha para a padronização dos procedimentos, debates 

sobre os temas pertinentes da área, troca de experiências entre os técnicos dos 

Municípios e realização de encaminhamentos que busquem sempre o equilíbrio 

financeiro e a gestão fiscal responsável, além de buscar evitar problemas nas 

prestações de contas. 
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Professores concluem a construção coletiva do Caderno das Diretrizes 

Curriculares do Ensino Fundamental (anos finais) 

Professores das áreas do conhecimento dos municípios de Ipira, Irani, Itá, Jaborá e 

Seara, participaram da construção coletiva do Caderno de Diretrizes Curriculares (anos 

finais), coordenados pela Consultora Educacional, Claudia Maria da Cruz. Juntos 

pensaram no documento que servirá como norte para orientar a organização, a 

articulação, o desenvolvimento e a avaliação dos currículos dos municípios, bem como 

das propostas pedagógicas das suas redes de ensino. 

A necessidade da elaboração coletiva desse documento surgiu da constatação de que 

nos últimos anos ocorreram muitas mudanças na política nacional, ampliando 

consideravelmente o direito à educação das crianças e adolescentes e impulsionando 

uma revisão profunda da função da escola. 

Diante dessa nova realidade e em busca de subsídios para a formulação dos currículos 

dos municípios, a AMAUC, através do Colegiado Regional de Secretários Municipais de 

Educação, promoveu de agosto a novembro de 2019, seis encontros de estudos, 

diálogos, discussões e encaminhamento de propostas, para construção do documento 

que teve como referência a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2017) e o 

Currículo Base do Território Catarinense (2019).  

O Currículo Base Regional do Ensino Fundamental (anos finais), busca prover os 

sistemas de ensino dos municípios como instrumentos para sua organização, de forma 

a garantir que crianças e adolescentes possam se desenvolver plenamente, recebendo 

uma formação de qualidade correspondente à sua idade e nível de aprendizagem, 

respeitando suas diferentes condições sociais, culturais, emocionais, físicas e étnicas.  

A educação é o alicerce e condição primeira para o exercício pleno da cidadania e o 

acesso aos direitos sociais, econômicos, civis e políticos. Por isso a escola deve 

proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade 

e dignidade, com apropriação do patrimônio científico, tecnológico, cultural, artístico, 

ambiental, respeitando e valorizando as diferenças. “O objetivo é que este documento 

se torne um instrumento efetivo para a reinvenção da educação regional e a construção 

de uma realidade cada vez mais justa, solidária e capaz de desenvolver os sujeitos e 

todas as suas inúmeras potencialidades”, pondera Claudia.  
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Reunião Colegiado de Educação 

Secretários Municipais de Educação e técnicos das secretarias de educação dos 14 

municípios do Alto Uruguai Catarinense, estão reunidos com a Assistente Social da 

Amauc, Neusa Pucci e o consultor educacional Humberto Dapizzol, para debates e 

encaminhamentos que focam no desenvolvimento da educação. 

Em pauta: Modelo de relatório de monitoramento e Avaliação e como proceder com 

encaminhamentos dos mesmos pela Secretaria Municipal de Educação; Procedimentos 

e encaminhamentos para aprovação dos documentos da Diretrizes Curriculares do 

Ensino Fundamental (anos iniciais e anos finais); Modelos de parecer e resolução, da 

aprovação do currículo da rede municipal de ensino pelo Conselho Municipal de 

Educação; Informações sobre as mudanças aprovadas pelo Conselho Nacional de 

Educação sobre as novas diretrizes para formação de professores, que ampliam a 

duração dos cursos e estabelece maior foco em atividades práticas; Entrega dos 

cadernos das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e Anos 

Finais, Apresentação do evento de encerramento das atividades 2019 e proposta de 

trabalho para 2020.     

                     

 

 

 

 

 

Municípios da AMAUC recebem documento das Diretrizes Curriculares do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais 

A Educação Brasileira vem modificando-se ao longo dos anos e para atender o anseio 

de toda a comunidade e o que determina a Lei de Diretrizes e Base da Educação no 

que diz respeito ao acesso à escola com um ensino de qualidade, a Associação dos 

municípios do Alto Uruguai catarinense (AMAUC), através do Colegiado Regional de 

Secretários de Educação, possibilitou aos municípios associados a construção coletiva 

dos documentos das Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental – Anos Iniciais e 

Anos Finais. O documento finalizado foi entregue durante a reunião do Colegiado, na 

tarde de ontem, 19 de novembro. 

Este foi um processo de muita participação estabelecido através de encontros 

presenciais coordenados pela Consultora Educacional Claudia Maria da Cruz. Dos 

encontros participaram, professores das diferentes áreas de ensino, com vistas a 

contextualizar os conteúdos curriculares propostos com a realidade local, diante de uma 

prática pedagógica transformadora. 
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O objetivo é que esses documentos se tornem um instrumento efetivo para a reinvenção 

da educação regional e a construção de uma realidade cada vez mais justa, solidária e 

capaz de desenvolver os sujeitos em todas as suas inúmeras potencialidades.  A escola 

é o alicerce e condição primeira para o exercício pleno da cidadania, devendo 

proporcionar o desenvolvimento humano na sua plenitude, em condições de liberdade 

e dignidade, com apropriação do patrimônio científico, tecnológico, cultural, artístico, 

ambiental, respeitando e valorizando as diferenças. 

 

Saiba mais: 

Sobre o Ensino Fundamental: O ensino fundamental é etapa que integra a educação 

básica, juntamente com a educação infantil e o ensino médio. É um nível de ensino 

gratuito e obrigatório nas escolas públicas, responsável pela educação escolar de 

crianças e adolescentes de seis a quatorze anos, divididos da seguinte forma: Anos 

Iniciais – compreende do 1º ao 5º ano, sendo que a criança ingressa no 1º ano aos 6 

anos de idade; Anos Finais – compreende do 6º ao 9º ano. Sua estrutura e 

funcionamento são regulamentados pelos órgãos superiores, dentre eles o Ministério da 

Educação (MEC), as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, os Conselhos 

Nacional, Estadual e Municipais de Educação (CNE-CEE-CME). 

Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental Anos Iniciais – Foram construídas 

pelos municípios de Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do 

Sul, Presidente Castello Branco, Seara e Xavantina, que juntos pensarem os 

fundamentos, princípios, teorias e apontaram caminhos para a aprendizagem e o 

desenvolvimento, repensando os sentidos acerca da escola, do processo de 

escolarização, do currículo, da relação com as crianças e adolescentes e da relação 

com as famílias e a comunidade.  

Diretrizes Curriculares do Ensino Fundamental Anos Finais – O documento foi 

construído de forma coletiva pelos municípios de Ipira, Irani, Itá, Jaborá e Seara, e busca 

prover os sistemas de ensino dos municípios como instrumentos para sua organização, 

de forma a garantir que crianças e adolescentes possam se desenvolver plenamente, 

recebendo uma formação de qualidade correspondente à sua idade e nível de 

aprendizagem, respeitando suas diferentes condições sociais, culturais, emocionais, 

físicas e étnicas. 
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Colegiado de Nutrição 

O Colegiado de Nutrição da AMAUC, se reúne mensalmente para troca de experiências 

com o objetivo prestar um serviço de ponta, pensando sempre nos munícipes. No 

encontro de ontem (20), foi analisado os dados do IMC coletados para Avaliação 

Nutricional dos alunos da rede pública de ensino e planejada as ações para o ano de 

2020. Contamos ainda com a presença do Dr. Fabrício de Oliveira que falou um pouco 

sobre a programação do Maio Roxo (2020), que vai tratar sobre as doenças 

inflamatórias intestinais, discutindo possíveis melhorias na qualidade de vida dos 

pacientes, familiares e da comunidade, sempre atentos para a nutrição, que deve ser 

integral e atrativa. 

  

 

II Seminário Regional de Equipes Cras e Creas em Concórdia 

Durante dois dias, 26 e 27 de novembro, os servidores municipais da região da AMAUC, 

participaram do III Seminário Regional de Equipes CRAS e CREAS, organizado pela 

Amauc e Colegiado de Assistência Social, no Centro de Treinamento da Epagri em 

Concórdia. 

Em pesquisas recentes realizadas na Saúde, Educação e Assistência Social, observou-

se que os profissionais da área técnica das equipes de trabalho da assistência social 

passam, de um modo geral, um desgaste emocional permanente, pois cuidam de 

usuários em situações de vulnerabilidade social que chegam aos equipamentos em 

situação de sofrimento e desgaste emocional, abandono ou exclusão social. Assim, 

esses trabalhadores precisam ser fortalecidos em sua saúde emocional através de 

atividades relacionadas ao acolhimento socioassistencial. 

Este III Seminário trouxe à tona um novo olhar para as equipes de trabalho da política 

da Assistência Social, no sentido de oportunizar uma maior integração, troca e 

convivência interpessoal, entre os profissionais que atuam junto aos equipamentos 

públicos de atendimento socioeducativo de convivência e de fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários e de convivência e proteção social às vítimas de violência. 

A Assistente Social, Maria Jose Mendonça, utilizou uma metodologia vivencial, 

abordando casos reais com os membros do grupo, bem como suas ansiedades e forma 
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de agir, quando confrontando com a complexidade emocional dos relacionamentos 

interpessoais/grupais nos processos de execução dos serviços socioassistenciais.  

        

 

Assembleias conjuntas da AMAUC, CIS AMAUC e CONSÓRCIO LAMBARI 

encerraram com eleição das diretorias para 2020 

Um ano de muita atividade, encaminhamentos, desafios, dedicação e conquistas, essas 

foram as palavras o Presidente da Amauc, prefeito de Concórdia, Rogério Luciano 

Pacheco, durante a última Assembleia do ano da AMAUC, Consórcio Lambari e CIS 

Amauc, na manhã desta quinta-feira, 28 de novembro. 

Na reunião, os prefeitos apreciaram e aprovaram os contratos de rateio para 2020, e 

fizeram um balanço positivo das atividades realizadas pelas três entidades durante o 

ano de 2019. “Com a dedicação e empenho de todos os nossos gestores conseguimos 

encaminhar vários pleitos que irão refletir de forma positiva aos munícipes”, pontua o 

Presidente Rogério. 

Dentre os assuntos destaques, tivemos os encaminhamentos do Projeto Recuperar. 

Foram repassadas informações sobre a empresa vencedora da licitação, que irá 

elaborar o Plano de Trabalho e levantamentos dos serviços prioritários a serem 

executados no ano de 2020. 

Ainda foi tratado sobre a elaboração do “Diagnóstico da situação atual sobre a Gestão 

do Esgotamento Sanitário”, que faz parte do convênio Tratasan e está atendendo 12 

municípios da área de abrangência da AMAUC, Alto Bela Vista, Arabutã, Ipira, Ipumirim, 

Irani, Itá, Jaborá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Presidente Castello Branco e 

Xavantina. O trabalho está sendo realizado pelo Consórcio Lambari, juntamente com as 

equipes técnicas de cada município e deve ser concluído até o mês de junho de 2020, 

contendo as alternativas para readequação dos sistemas já existentes para o tratamento 

individual ou coletivo de esgoto sanitário. 

Em relação ao CIS AMAUC, foram apontados como aspectos positivos, dentre outros, 

o aumento dos prestadores de serviço e a adesão dos Hospitais da região para a 

realização das Cirurgias Eletivas. “Esses avanços proporcionaram aos municípios 



 
 

111 
 

consorciados a possibilidade de aumentar os investimentos na Saúde da população, 

através do Consórcio”, pondera o Presidente da entidade Genir Loli. 

  

Ao final foram eleitas as diretorias das três entidades, que ficou com a seguinte 

composição: 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

Presidente – Emerson Ari Reichert - Ipira 

1ª Vice-Presidente – Leani Kapp Schmitt - Arabutã 

2º Vice-Presidente – Ademir Domingos Miotto – 

Presidente Castello Branco 

3º Vice-Presidente – Olmir Benjamini - Piratuba 

  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO URUGUAI 

CATARINENSE - CONSÓRCIO LAMBARI 

Presidente – Cátia Tessmann Reichert – Alto Bela Vista 

1ª Vice-Presidente – Volnei Schmidt - Ipumirim 

2º Vice-Presidente – Sivio Antonio Lemos das Neves – Irani 

 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – 

CIS-AMAUC 

Presidente – Neusa Klein Maraschini – CIS Amauc 

Vice-Presidente – Genir Loli – Lindóia do Sul 

Secretário – Leani Kapp Schmitt - Arabutã 

2º Secretário – Enoir Fazolo – Xavantina 

 

 

 

Representantes junto à FECAM, ARIS e CIGA: Os prefeitos ainda definiram o nome 

das Prefeitas, Neusa Maraschini, Cátia Reichert e Leani Schmitt para representar a 

Amauc junto a FECAM e dos Prefeitos Edemilson Canale para Aris e Emerson Ari 

Reichert para o Ciga. 
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Encerramento reuniões Colegiados Regionais 

Os Colegiados Regionais de Cultura, Educação, Assistência Social e Nutrição ligados a 

AMAUC realizaram as últimas reuniões do Ano para avaliação das atividades e projeção 

para 2020. 

Os Colegiados Regionais são um espaço de debate, troca de experiência, repasse de 

informações, planejamento, formação e qualificação dos profissionais, além do trabalho 

desenvolvido para valorizar, promover e divulgar as potencialidades da região. 

As ações coletivas desenvolvidas através dos colegiados, são o resultado do proposto 

pela missão da Associação: “trabalhar para o desenvolvimento regional integrado e 

sustentável, proporcionando melhor qualidade de vida a toda população dos municípios 

associados”. 

  

  

Campanhas no Facebook  

🌻Setembro AMARELO🌻 

Você não está só. A vida é uma 

responsabilidade de todos. A cada 45 minutos 

um brasileiro tira a própria vida. Esse número 

já deveria ser suficiente para estimular as 

pessoas a se mobilizarem pela prevenção 

dessas mortes precoces, mas apesar dos 

avanços, os tabus, preconceitos e vergonhas 

ainda são adversários nessa luta. Durante todo 

o mês de setembro diversas ações serão vistas 

em todo o Brasil, em um movimento chamado 
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de Setembro Amarelo, para chamar a atenção da população para esse problema. O 

suicídio é um assunto complexo, pois ninguém se mata por um único motivo, mas a 

prevenção é possível e algumas ações podem ser feitas por todas as pessoas. Permitir 

que as pessoas desabafem e falem sobre seus sentimentos sem receber críticas é um 

meio de evitar que se pense na morte como solução para as dores. Falar é a melhor 

solução. Ligue 188 - Centro de valorização a vida. 

 

Alerta para o risco de estiagem 

Os municípios da região da AMAUC estão 

em alerta para o risco de estiagem, devido 

à falta de chuva. Sendo que, as previsões 

meteorológicas mostram que o cenário 

não deve melhorar nos próximos 30 dias, 

provocando assim a redução dos 

reservatórios de água. Em alguns casos já 

estão sendo realizados transporte de água 

para residências, propriedades e industrias. Portanto, é muito importante que toda a 

população fique em alerta para o uso racional e controlado da Água, e lembre de alguns 

cuidados básicos do consumo consciente❗ 

 

 

Campanha de vacinação contra o sarampo  

Todos os Postos da Rede Pública de Saúde já 

estão vacinando contra o sarampo. E você já 

levou seu filho para vacinar? Vamos juntos 

lutar contra o sarampo. Essa doença pode ser 

fatal e está de volta. Crianças de 06 meses a 

menores de 5 anos que ainda não foram 

vacinadas, devem ser levadas a unidade de 

saúde de 07 a 25 de outubro. E não esqueça de levar a caderneta de Vacinação do seu 

filho. 
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Mês de Prevenção ao Câncer de Mama 

Estamos no mês de Conscientização sobre 

o Câncer de Mama. 

O câncer de mama é o mais comum entre as 

mulheres e o Outubro Rosa têm como 

objetivo conscientizar as mulheres sobre 

importância da prevenção e do diagnóstico 

precoce do câncer de mama, que tem altas 

chances de cura quando descoberto cedo. 

Prevenção é o caminho para combater o 

câncer de mama.  

 

 

 

 

Mês de Prevenção e Diagnóstico precoce 

do Câncer de Próstata. 

Durante o mês de novembro, acontece o 

movimento mundial para reforçar a 

importância da prevenção e do diagnóstico 

precoce do câncer de próstata. A doença é o 

segundo tipo de câncer mais comum entre os 

homens brasileiros e as maiores vítimas são 

homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes 

de primeiro grau, como pai, irmão ou filho. Agora é a vez dos Homens - Drible o 

preconceito. Cuide da sua saúde! 

 

 

 

https://www.opas.org.br/o-que-e-neoplasia-maligna-cancer-cura-sintomas-e-mais/
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