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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 realizadas 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 experiência de presidir a Associação de Municípios do Alto Uruguai 

Catarinense foi muito engrandecedora. Tive a oportunidade de compartilhar 

experiências com outros prefeitos e, assim, fortalecermos nosso papel como 

agentes de desenvolvimento de nossos municípios. A união dos prefeitos é 

fundamental para que consigamos atingir os objetivos e aprimorar, a cada dia, a 

qualidade de vida da população. 

O ano de 2021, por exemplo, foi altamente desafiador. Enfrentamos juntos a 

pandemia que se instalou, trazendo muitas perdas, mas também muitos 

aprendizados. Acredito que, nesse momento especialmente, a conjugação de 

forças entre os prefeitos foi essencial para que fossem tomadas as medidas mais 

assertivas no combate à pandemia.  

Agradeço a todos que fizeram parte dessa jornada na AMAUC. Presidir essa 

entidade foi mais que uma honra: um legado, uma enorme responsabilidade. 

Sinto-me lisonjeada em ter participado de uma forma mais ativa nas ações 

desencadeadas pela Associação.  

A participação de todos os prefeitos é fundamental para que, juntos, possamos 

superar os eventuais obstáculos e buscarmos a melhoria no dia a dia de nossas 

atividades.  

Obrigada à AMAUC pela oportunidade!  

Estarei sempre à disposição da Associação como gestora pública e, acima de 

tudo, como cidadã. 

 

Leani Kapp Schmitt 

Prefeita Municipal de Arabutã 

Presidente da Amauc 

Gestão 2021 
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DIRETORIA EXECUTIVA GESTÃO 2021 

 

Presidente LEANI KAPP SCHMITT Arabutã 

1º Vice-presidente MARCELO BALDISSERA Ipira 

2º Vice-presidente OLMIR PAULINHO BENJAMINI Piratuba 

3º Vice-Presidente TARCÍLIO SECCO Pres. Castello Branco 

 

 

CONSELHO FISCAL 

1º Titular Hilário Reffatti Ipumirim 

2º Titular Paulo José Deitos Peritiba 

3º Titular Elton Mattes Alto Bela Vista 

4º Titular Ari Parisotto Xavantina 

1º Suplente Clemor Antônio Battisti Itá 

2º Suplente Vanderlei Canci Irani 

3º Suplente Clevson Rodrigo Freitas Jaborá 

4º Suplente Neudi Angelo Bertol Lindóia do Sul 

 

 

REPRESENTANTES JUNTO À FECAM 

Primeiro Edemilson Canale Seara 

Segundo Rogério Luciano Pacheco Concórdia 

Terceiro Olmir Paulinho Benjamini Piratuba 
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Missão 

 

Prestar serviços de qualidade aos municípios associados, visando à excelência 

administrativa, o desenvolvimento regional integrado e sustentável, 

proporcionando melhor qualidade de vida à 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 
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Assessoria de Comunicação 

Fabiola Bassi Bordin 

 

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: 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 

Auxiliar de topógrafo: Marcio da Silva 
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Mensagem do Secretário Executivo 

Prefeitos e Prefeita, 

Este relatório tem a finalidade de prestar contas e demonstrar aos novos 

prefeitos e aos reeleitos os trabalhos realizados pela equipe técnica da AMAUC 

no ano de 2021, com base nas demandas e decisões apresentadas pelos 

prefeitos e prefeita, tanto em relação à prestação de serviços como ações 

administrativas estabelecidas em assembleias ou reuniões virtuais. 

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.  

Da mesma forma que o ano de 2020, o ano de 2021 foi severamente impactado 

com a Pandemia COVID-19, o que dificultou as reuniões e assembleias 

presencias, tão importantes para melhor aproximação dos novos 

administradores municipais com a equipe da AMAUC e os prefeitos e prefeita 

reeleitos, uma vez que dos quatorze municípios que integram a AMAUC, apenas 

quatro municípios contam com prefeitos reeleitos.  

A exemplo de anos anteriores precisamos enaltecer o trabalho realizado pelos 

diversos colegiados regionais constituídos na Amauc, das mais diversas áreas.  

Os Colegiados formadas por secretários e servidores municipais dão uma 

enorme contribuição para o planejamento das ações regionais e locais, pois a 

troca de experiências exitosas e os problemas que precisam ser resolvidos são 

amplamente divulgados e debatidos. Em 2021 destaque para os colegiados de 

Saúde e da Educação, que se reuniram de forma periódica, praticamente em 

reuniões semanais para equacionar de forma conjunta os desafios dessas duas 

áreas tão importantes para as administrações municipais. 

Diante de todo esse contexto é preciso destacar a atuação dos Prefeitos e 

Prefeita da região, pois mantiveram a tradição da AMAUC de tomar decisões 

colegiadas, mas sempre respeitando a individualidade de cada município.  

  

Roberto Kurtz Pereira 

Secretário Executivo Amauc 
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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 desenvolve 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: 

 

 Coordenar os trabalhos da equipe de funcionários da AMAUC; 

 Movimentar as contas bancárias da AMAUC em conjunto o presidente; 

 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.  
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Assessoria Jurídica  

 

A Assessoria Jurídica nos assuntos relacionados à AMAUC é realizada pelo 

Secretário Executivo, uma vez que a AMAUC não dispõe de profissional com 

dedicação exclusiva para essa finalidade. 

 Orientação e elaboração de notas técnicas para os municípios; 

 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, whatsapp 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 aos eventos, capacitações 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; 

 Auxílio à Secretaria Executiva nas atividades rotineiras e no atendimento 

às demandas dos municípios; 

 Acompanhamento das diversas reuniões on-line e presenciais realizadas 

com as administrações municipais e com colegiados e comissões em 

nível regional e estadual, visando soluções e orientações aos diversos 

órgãos municipais. 

 

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 das contribuições mensais para a Amauc; 

 Controle de contas bancárias e planilhas financeiras da Amauc e CIS 

Amauc; 

 Pagamento de contas, conferências e arquivamento; 
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 Lançamento de dados nas planilhas financeiras visando a emissão dos 

balancetes mensais, balanço anual e controle financeiro; 

 Emissão e encaminhamento das faturas mensais (Amauc, Consórcio 

Lambari, CIS Amauc, Casa Lar, Abrigo Institucional e Consórcio Integrar); 

 Assessoria aos eventos, capacitações e reuniões da Amauc, consórcios 

e colegiados, com a organização administrativa, logística e controles 

necessários; 

 Organização para a realização de duas turmas para Cursos de Sala de 

Vacinas (5 a 9 de julho e de 23 a 27 agosto), direcionado às Técnicas de 

Enfermagem e Enfermeiras, em parceria com a Dive/Gevim/Escola de 

Saúde Pública SC e Regional de Saúde; 

 Controle do pagamento dos valores referentes aos Contratos de Rateio 

de 2021: CR 1 – Contribuição mensal; CR  2 – Capacitações/cursos e 

assessorias das áreas de Nutrição, Assistência Social, Educação e 

Cultura; CR 3 – Reestruturação dos Departamentos de Engenharia, 

Arquitetura e Topografia; CR 4 – Curso de Educação Inclusiva (adesão 

de 7 municípios). 

 Participação na campanha do Grupo Mulheres do Brasil pela Vacinação, 

liderados pela empresária Maria Luiza Trajano, com levantamento de 

necessidades dos municípios para efetivação das campanhas de 

vacinação contra Covid, sendo que estas necessidades foram sanadas 

através de patrocínio de empresas para a aquisição dos produtos e 

insumos que foram doados aos municípios. 

 

Assessoria ao CIS AMAUC 

 Auxilio nas ações administrativas; 

 Controle de contas bancárias e planilhas financeiras do CIS Amauc; 

 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 e das guias de pagamento do ISS 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; 
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 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; 

 Controle financeiro e de registro no sistema Celk, do recurso do Convênio 

SES, vindo através do CIS Amauc em dezembro 2020, em benefício dos 

municípios consorciados, para compra de serviços credenciados; 

 Observação mensal dos valores utilizados da Conta Convênio SES, 

dentro do sistema Celk, por cada município; 

 Contatos constantes com os gestores e agentes técnicos das Secretárias 

de Saúde dos municípios consorciados, passando informações sobre 

saldos e guias passíveis de cancelamento dentro da conta do recurso do 

Convênio SES, possibilitando a utilização de todo o recurso dentro do ano 

de 2021; 

 Organização da documentação da produção do convênio SES, 

possibilitando o registro para a prestação de contas dentro do Sigef e 

posterior arquivamento; 

 Auxílio na elaboração do novo Protocolo de Intenção do CIS Amauc para 

apresentação e aprovação em assembleia extraordinária e posterior 

trâmites de aprovação nas Câmaras de Vereadores dos municípios 

consorciados.  
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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 resolutividade 

visando incrementar as receitas municipais. Acompanha a análise das 

Declarações do ICMS e do Movimento Econômico – DIME junto à Secretaria de 

Estado da Fazenda, elaborando recursos junto a SEF e participando das defesas 

orais em 1ª e 2ª instância administrativa, necessárias para inclusão e/ou 

exclusão de valores do Movimento Econômico. 

O setor realiza trabalho junto às 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 aos 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 do Estado de Santa Catarina com 

atividades nos municípios da Amauc, que pela atividade exercida são 

obrigadas a efetuar o rateio do Valor Adicionado em favor dos municípios 

da região; 

 Acompanha os Índices de Participação Municipal – IPM Ano Base de 

2020 e 2021, válidos para retorno do ICMS do exercício de 2022 e 2023.  

 Trabalhos na busca de documentos fiscais, junto às empresas, aos 

contadores e ao 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; 

 Participa do Conselho de Orgão Fazendários CONFAZ-M/SC e dos 

julgamentos de processos do Movimento Econômico de Santa Catarina. 
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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 2020. 

 

Movimento econômico dos municípios da região da Amauc.  

Trabalhos efetuados junto as empresas, contadores e fazenda estadual.  

Simulação de aumento dos valores de transferência - quota parte ICMS 

p/2020/2021.  

ANO 

BASE 
MUNICÍPIOS 

 ICMS LÍQUIDO 

RECEBIDO NO 

EXERCÍCIO DE 2019 

VAM TOTAL 2020 

EM 03.11.2021 

 VALOR DE VA 

RECUPERADO EM 

2021 

  %    

ICMS SIMULADO 

A RECUPERAR P/ 

2022e2023 

2020 ALTO BELA VISTA 3.778.095,65         117.962.343,23             5.063.237,18       4,29  162.165,26 

2020 ARABUTÃ 8.723.357,89        455.146.187,58           13.498.323,72       2,97  258.709,65 

2020 CONCÓRDIA 53.192.060,13    3.276.635.078,35        306.655.543,25       9,36  4.978.168,06 

2020 IPIRA 4.711.903,60           131.118.732,14           14.699.300,29       11,21  528.236,39 

2020 IPUMIRIM 13.412.821,55        717.765.848,56           26.643.414,78        3,71  497.882,94 

2020 IRANI 6.393.113,82        320.425.612,99         28.004.544,22       8,74  558.745,09 

2020 ITÁ 19.567.575,41     1.205.452.610,03          26.584.343,31        2,21  431.531,81 

2020 JABORÁ 7.668.889,21        351.674.447,27           24.671.453,47       7,02  538.005,09 

2020 LINDÓIA DO SUL 6.959.690,93         321.170.150,79            11.528.170,03       3,59  249.813,07 

2020 PERITIBA 4.049.601,54         122.159.412,78           15.419.557,87      12,62  511.160,49 

2020 PIRATUBA 12.001.963,53          628.161.123,69           25.772.614,83        4,10  492.424,59 

2020 P.C. BRANCO 4.357.834,94        146.403.272,51             8.356.181,66        5,71  248.729,83 

2020 SEARA 20.965.160,16     1.294.645.496,23           78.905.916,55       6,09  1.277.782,36 

2020 XAVANTINA 9.595.189,46      465.650.403,85           20.927.276,63       4,49  431.227,34 

  SOMA 175.377.257,82 9.554.370.720,00 606.729.877,79      6,35  11.136.957,66 

 Observações: 1ª - O quadro demonstrativo é a diferença de VAF em R$ agregado a todos os municípios no ano 
base de 2020, 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.  2ª - 
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$11.136.957,66, 
para o exercício de 2022, e, partindo do princípio de que o cálculo do IPM, é pela média dos dois últimos anos bases, 
podemos ter inclusive, ganhos para o exercício de 2023; 3ª - Os valores de ganho dos municípios, foram simulados com 
base no percentual de VA agregado no ano base de 2020, exercício de 2021, com consequente incremento no Índice de 

participação da quota parte do ICMS para 2022;  4ª - Os valores calculados são parciais, tendo como base, dados 
extraídos do sistema S@T/SEF-SC. 

Pode-se ainda verificar 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. O resultado deste trabalho pode ser verificado no site sef.sc.gov.br, 

em aplicações consultas cota-parte, relatórios do Agregado Municipal, Ajustes e 

Participação Municipal, ano base 2020, no sistema eletrônico disponibilizado 

pela SEF-SC. 
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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. 

Devido à 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 recursos relacionados às 

questões das provas, respostas aos recursos relacionados às questões 

de provas, etc); 

 Resposta aos questionamentos realizados pelos candidatos; 

 Acompanhamento do Certame; 

 Organização e aplicação das provas escritas e práticas; 

 Contato e organização de fiscais para assessorar nas aplicações das 

provas escritas conforme necessidade do edital e do município; 

 

Processos Seletivos e Concursos Público realizados no ano de 2021 

No ano de 2021 foi realizado 26 Processos Seletivos e 07 Concursos Públicos: 
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Processos Seletivos e Concursos Públicos - 2021 

Município Modalidade Cargos Nível de Ensino Inscritos 

Abrigo Institucional Concurso Público Nº 01/2021 4 Ensino Fundamental, Médio e Superior 79 

Alto Bela Vista 

Processo Seletivo Público Nº 01/2021 15 Alfabetizado e Ensino Superior 15 

Concurso Público Nº 01/2021 4 Ensino Médio e Superior 223 

Processo Seletivo Público Nº 02/2021 15 Alfabetizado, Médio e Superior 43 

Arabutã 
Processo Seletivo Nº 02/2021 2 Alfabetizado e Ensino Superior 49 

Processo Seletivo Nº 003/2021 11 Ensino Médio e Superior 143 

Concórdia 

Processo Seletivo Nº 02/2021 3 Curso Técnico e Ensino Superior 237 

Processo Seletivo Público Nº 3/2021 41 Ensino Superior 1243 

Processo Seletivo Nº 02/2021 - Estagiários 21 Ensino Médio 447 

Ipira 
Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2021 31 Ensino Médio e Superior 202 

Processo Seletivo Simplificado Nº 05/2021 34 Ensino Fundamental, Médio e Superior 131 

Ipumirim 

Processo Seletivo Nº 06/2021 7 Ensino Superior, Médio e Alfabetizado 208 

Concurso Público Nº 43/2021 4 Alfabetizado e Ensino Superior 121 

Processo Seletivo Nº 42/2021 23 
Alfabetizado, Ensino Fundamental, Médio 

e Superior 
283 

Irani - Câmara Concurso Público Nº 01/2021 1 Ensino Médio 52 

Itá 

Processo Seletivo Público Nº 01/2021 17 Ensino Superior, Médio e Fundamental 151 

Processo Seletivo Público Nº 002/2021 14 
Alfabetizado, Ensino Fundamental, Médio 

e Superior 
195 

Processo Seletivo Público Nº 003/2021 26 Ensino Superior 149 

Processo Seletivo Público Nº 004/2021 6 Ensino Médio e Superior 41 

Jaborá Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2021 17 Ensino Superior 98 

Lindóia do Sul 

Processo Seletivo Nº 01/2021 11 
Alfabetizado, Ensino Fundamental, Médio 

e Superior 
72 

Concurso Público Nº 001/2021 3 Ensino Médio e Superior 29 

Processo Seletivo Nº 02/2021 9 Ensino Superior 73 

Peritiba 

Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2021 6 Ensino Superior 30 

Processo Seletivo Nº 05/2021 4 Ensino Fundamental, Médio e Superior 15 

Processo Seletivo Nº 06/2021 5 Ensino Médio e Superior 43 

Seara 

Processo Seletivo Público Nº 01/2021 6 Alfabetizado, Ensino Médio e Superior 90 

Processo Seletivo Público Nº 124/2021 26 Ensino Médio e Superior 407 

Processo Seletivo Público Nº 125/2021 2 Alfabetizado e Ensino Médio 36 

Concurso Público Nº 001/2021 9 
Alfabetizado, Ensino Fundamental, Médio 

e Superior 
492 

Xavantina 

Concurso Público Nº 001/2021 1 Ensino Médio 3 

Processo Seletivo Público Nº 004/2021 13 Ensino Superior 92 

Processo Seletivo Nº 003/2021 10 Ensino Fundamental, Médio e Superior 45 

    5537 
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Concursos Públicos e Processos Seletivos realizados de 2015 a 2021 

 

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 14 3                         3.832  

2020 0 1                            128  

2021 26 7                         5.537  

Total 110 22                       27.024  
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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 e assessoria às atividades dos colegiados regionais. 

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 e portais de transparência da AMAUC, 

Consórcio Lambari, CIS AMAUC, Consórcio Integrar, Consórcio Casa Lar 

e Consórcio Abrigo Institucional; 

 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; 

 Atualização dos portais de transparência nos sites da: AMAUC, Consórcio 

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

Pequeno Príncipe; 

 Publicações oficiais; 

 Assessoria geral a Secretária Executiva; 

 Atendimento ao público e telefone; 

 Assessoria aos Colegiados Regionais; 
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 Organização, assessoria e acompanhamento de reuniões, cursos e 

assembleias presenciais e virtuais; 

 Transmissão de eventos pelo youtube da Amauc; 

 Produção do material comemorativo aos 45 anos da Amauc e 20 anos do 

Consórcio Lambari (Selo, Cards e Textos) 

 Produção de material de campanhas; 

 Elaboração de material de expediente; 

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

 Criação de cards para as redes sociais (divulgando campanhas, 

capacitações e cursos); 

 Criação de cards de prevenção COVID-19; 

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

edição);  

 Divulgação dos casos de COVID-19 na região da Amauc; 

 Assessoria ao Colegiado Regional de Nutrição;  

 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,  

 Elaboração do Relatório Anual da Amauc, Consórcio Lambari e Cis 

Amauc. 
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ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA 

 

Um dos primeiros setores a ser criado 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. 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.  

 

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  

 Colegiado de Engenharia e Arquitetura da AMAUC (coordenação) 

 

ENGENHARIA DE MINAS 

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

a qual oferece assistência técnica para a exploração das 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. 
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CONFIRA AS TABELAS DE SERVIÇOS PRESTADOS PELOS 

DEPARTAMENTOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E TOPOGRAFIA A 

CADA MUNICÍPIO ASSOCIADO: 

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

profissionais de cada ramo)  

RELAÇÃO DE PROJETOS 

ALTO BELA VISTA 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

A
lt

o
 B

e
la

 V
is

ta
 

Revitalização Jiricódromo 

Projeto urbano  R$         113.365,27  

Porjeto básico edificações  R$              5.755,61  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Posto de Saúde de Volta Grande 
Adequação acessibilidade  R$              1.582,50  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Ponte de Volta Grande - área de supressão de 
vegetação) - área da balsa 

Levantamento 
topográfico - campo  R$           27.000,00  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Conferência e emissão de 
ART  R$              5.542,80  

Rua existente proximo a Escola (regularização) 
Levantamento 
topográfico - campo  R$              3.751,42  

Cascalheira Volta Grande 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Acesso as Caixas d'água (regularização) 
Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.804,80  

Abertura de rua proxima a rodoviária (em APP) 
Levantamento 
topográfico - campo  R$              6.575,94  

Planialtimétrico Cadastral de uma área proxima ao 
lago para projeto de urbanização 

Levantamento 
topográfico - campo   R$              7.357,50  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Topográfico para instalação de bomba de recalque 
em Linha Schuck 

Levantamento 
topográfico - campo  R$           17.530,00  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Projeto da ciclovia no Jiricódromo - cálculo de 
volume de movimentação de terra Serviço de escritório   R$              4.409,92  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$                 826,86  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                    30,00  

Total projetos Alto Bela Vista  R$         207.637,43  

ARABUTÃ 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

A
ra

b
u

tã
 

Delegacia 

Revisão do projeto  R$              1.960,20  

Revisão Memorial 
descritivo  R$                    40,00  

Revisão Orçamento  R$                    40,00  
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Ampliação Escola Municipal Nova Estrela 

Projeto Arquitetônico 
Executivo  R$              4.631,25  

Hidrossanitário  R$              3.471,59  

Preventivo de incêndio  R$              2.082,21  

Compatibilização  R$              5.094,38  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Orçamento  R$                    40,00  

Coreto da Praça 
Projeto Arquitetônico 
Executivo  R$              1.045,00  

Parte da Rua Adalberto Lamb Alinhamento de rua  R$              2.366,55  

Rua Hugo Horst 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              6.023,31  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Trechos 5 e 6 (projeto urbano) da ciclovia 
Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Avenida dos Imigrantes (parte) e Lote nº15 Matr.: 
16647 para conferencia (invasão) 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              7.888,50  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Demarcação no local  R$              2.204,96  

Planialtimétrico cadastral Travessa Z, Travessa 
Carola Mutzember e Travessa X, para 
pavimentação 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              1.492,78  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Planialtimétrico Cadastral do terreno da escola em 
Linha Iracema (compensação ambiental) 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              6.750,00  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Imagens de drone  R$              2.204,96  

Processo PRAD 
compensação ambiental  R$              3.325,68  

Planialtimétrico Cadastral Rua Principal sentido 
Seara em Nova Estrela 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              5.784,90  

Topográfico da área proxima ao Centro de Eventos 
para implantação de quadra sintética, parque, 
quadra de bocha e quadra de futebol suíço e trilhas 

Levantamento 
topográfico - campo  R$           10.800,00  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Projeto de recuperação de área degradada em 
Linha Pintado 

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Processo PRAD 
compensação ambiental  R$              3.325,68  

Empreendimento em APP - supressão de vegetação 
em Linha Pelotas 

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Processo PRAD 
compensação ambiental  R$              3.325,68  

Área a ser doada para clube 
Mapa e memorial 
descritivo  R$              3.583,06  

Calçamento em concreto - Travessa X, Carlota 
Mutzemberg e Travessa Z 

Projeto / quantitativo / 
memorial  R$           19.954,08  

Documentação para 
processo  R$                 120,00  
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Área de compensação ambietal - parceria 
Consórcio Lambari 

Memorial descritivo com 
coordenadas 

 R$                    60,00  

Linha Canhada Grande 
Documentação para 
processo  R$                    15,00  

Rio Barra Bonita  
Processo PRAD 
compensação ambiental  R$              3.325,68  

Rio Canoas / R Afonso Ackermann 
Processo PRAD 
compensação ambiental  R$              3.325,68  

Linha Juriti, Capitão , Fazendinha 
Documentação para 
processo  R$                 100,00  

Linha Juriti 
Projeto / quantitativo / 
memorial - ajustes Caixa 
Economica  R$                    50,00  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$              6.614,88  

Corpo de Bombeiros 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 190,00  

Total projetos Arabutã  R$         133.325,60  

CONCÓRDIA 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

C
o

n
có

rd
ia

 

Bosque APAE 
Revisão de orçamento e 
documentos MP  R$              4.180,00  

Escola Giuseppe Sete - Bairro Guilherme Reich 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.590,00  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Rua Getúlio Vargas - recapeamento asfáltico 

Levantamento 
topográfico - campo  R$           14.405,98  

Levantamento 
topográfico - escritório - 
desenho da caderneta de 
campo e curvas de 10 em 
10 cm  R$              2.204,96  

Permuta de área industrial para rodoviária 

Documentação para 
processo  R$                    40,00  

Projeto / quantitativo / 
memorial - ajustes 
Cartório  R$              8.868,48  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$              4.961,16  

Área no parque de exposições para quadra de 
esportes 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento de lotes para alinhamento de rua 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              8.268,60  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              5.512,40  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 120,00  

Total projetos Concórdia  R$           59.766,46  
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IPIRA 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  
Ip

ir
a

 

Reforma da Escola Hedi Klein Mutzemberger 

Projeto Muro dos fundos  R$                 596,70  

Projeto Muro da frente  R$                 734,40  

Guarita (arq. Completo)  R$                 825,00  

Fechamento are central 
escola  R$              2.475,00  

Cobertura da rampa e 
acesso  R$              4.125,00  

Projeto das calhas  R$              2.811,00  

Orçamento geral  R$                    40,00  

Levantamento 
topográfico - campo e 
drone   R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Centro de Convivência (parque exposições) 

Projeto arquitetonico 
executivo 1 etapa  R$              4.935,29  

Orçamento 1 etapa  R$                    40,00  

Casa da Memória Atualização de orçamento  R$                    40,00  

Planialtimétrico Cadastral  para passeio público Rua 
15 de Agosto, Avenida Brasil e Dom Daniel Hostin 

Levantamento 
topográfico - campo   R$           28.830,19  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Acompanhamento da obra do Muro de Contenção 
com engenharia da Defesa Civil 

Acompanhamento de 
medição  R$              2.204,96  

Rua Fioravante Kaster 

Documentação para 
processo  R$                    30,00  

Atualização de projeto e 
orçamento  R$              9.977,04  

Áreas da prefeitura para compensação ambiental - 
Consórcio Lambari 

Processo PRAD 
compensação ambiental  R$                    10,00  

Rua Hedi Klein matzembacher 

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$              3.325,68  

Adaptação de projeto / 
quantitativo / memorial  R$              8.868,48  

Documentação para 
processo  R$                    17,50  

R Hedi Klein Matzembacher e Fioravante Kaster 

Impressão do processo  R$                      7,50  

Memorial descritivo  R$                    20,00  

Orçamento  R$                    20,00  

Reunião Técnica com CEF  R$              8.868,48  

Rua Colombo Salles 

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$           28.822,56  

Projeto / quantitativo / 
memorial - ajustes de 
projeto a pedido da 
Prefeitura  R$           35.473,92  

Documentação para 
processo  R$                    85,00  

Levantamento 
topográfico - campo  R$              8.835,12  
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Rua Dom Daniel Hostin e Rua Santos Dumond 

Projeto - ajustes de 
projeto a pedido da 
Prefeitura  R$           15.519,84  

memorial Descritivo  R$                    35,00  

Orçamento e memorial 
adaptado  R$                    20,00  

Rua Edmundo Wolfardt e Otavio Matzembacher 
Documentação para 
processo  R$                    10,00  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$           11.024,80  

Levantamento estrada Linha Capelinha 

Levantamento 
topográfico - campo 
(3km)  R$           66.148,80  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              4.409,92  

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$              9.977,04  

Impressão do processo  R$                    42,50  

Documentação para 
processo  R$                    25,00  

Retificação de lote (lado da Rua Coberta) 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Alinhamento de ruas  
Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Plotagens de projetos Plotagens  R$              4.500,00  

Total projetos Ipira  R$         281.371,40  

IPUMIRIM 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

Ip
u

m
ir

im
 

Campo de Futebol (iluminação) 
Organização e atualização 
de orçamento  R$              4.409,92  

Reforma Escola Claudino Locatelli 

Projeto arquitetônico 
básico reforma  R$              5.048,59  

Projeto executivo reforma  R$              5.048,59  

Orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Análise e Aprovação de projetos 

Residenciais e comerciais 
particulares (1 projeto da 
arq. Julie Reginato)  R$                 561,81  

Topográfico de parte das Ruas Natureza, D e Novo 
Horizonte - Bairro Sintrial 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Topográfico para pavimentação asfáltica e passeios 
da Rua Severino Faccin 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              8.239,10  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Planialtimétrico Cadastral de imóvel matr.: 22087 - 
CRAS e garagem do municipio 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Topográfico para projeto de ciclovia - inicio na 
Avenida Rio Branco, passa pelas Ruas Assis Brasil, 

Levantamento 
topográfico - campo  R$           19.484,60  
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avenida Brasil e Rua Dom Pedro II até o portal de 
entrada da cidade Levantamento 

topográfico - escritório   R$              3.307,44  

ÁREA MITRA DIOCESANA 
Documentação para 
processo  R$                    15,00  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$              1.653,72  

Acesso COHAB 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Planilha volumentria e 
quantitativos  R$              2.204,96  

Cadastro Rua José Techio 
Levantamento 
topográfico - campo  R$              6.614,88  

Levantamento area hospital e rodoviária (quadra 
total) 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              4.409,92  

Alinhamento de ruas 
Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Ponte Lajeado Polidoro 

Conferencia e alterações 
de projeto arquitetonico  R$              4.434,24  

Desenho técnico  R$              4.434,24  

Orçamento  R$              2.217,12  

Estrutural  R$              4.434,24  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 180,00  

Total projetos Ipumirim  R$         105.442,84  

IRANI 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

Ir
an

i 

Mapas Táteis 
Casa Mortuária  R$              1.045,00  

CRAS  R$              1.045,00  

Assessoria Técnica 
Projetos de escolas - 
adequações  R$              8.360,00  

Área a ser desmembrada para construção de uma 
creche - Alto Irani 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento de meio-fio e locação de postes da 
Rua Angelo Colle 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Topográfico das Ruas Antonio Ervani Luz Guerreiro 
Angela Joana Marcon - Bairro Santo Marcon 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Marcação da rua - campo  R$              4.409,92  

Topográfico das Ruas Dulcinéia Oro e Heugenio 
Basso - Bairro Santo Marcon 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  
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Planialtimétrico Cadastral de parte da Rua 
Henrique Kappke 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Planialtimétrico Cadastral de parte da Rua Angela 
Griza 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Planialtimétrico Cadastral da Rua Santo Antonio 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Planialtimétrico Cadastral da Rua Delina Perondio e 
Francisco Antonio Griza 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Topográfico para pavimentação da Rua José Fazolo 
até esquina com Rua Elírio de Gregori (ciclovia) 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Topográfico para pavimentação da Rua Elírito de 
Gregori entre a Av. Gov. Ivo Silveira e a Ruia José 
Fazollo e entre Av. Gov. Ivo Silveira e Av. Valdecir 
Zampieri 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Topográfico para pavimentação da Rua Rosalino 
Rodrigues entre a Av. Gov. Ivo Silveira e Rua José 
Fasollo e entre Av. Gov. Ivo Silveira e Av. Valdecir 
Zampieri 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Topográfico da Rua Elírio de Gregori 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Topográfico para pavimentação da Rua Antonio 
Riberito da Silva 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$           27.714,00  

Impressão do processo  R$                    40,00  

Documentação para 
processo  R$                 120,00  

Planialtimétrico e Cadastral do terreno da Escola 
Sebastião Rodrigues de Souza e suas edificações 
para fins de reforma 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Topográfico da creche Neri Guareski para fins de 
orçamento e novo acesso de funcionários 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório   R$              2.204,96  

Rua da Paz 
Projeto / quantitativo / 
memorial   R$           38.799,60  
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Impressão do processo  R$                    15,00  

Documentação para 
processo  R$                    45,00  

Ruas Bairro Grisa e Julia da Silva 
Projeto / quantitativo / 
memorial   R$           22.171,20  

Área Industrial 

Projeto e memorial 
(inserção de medidas e 
desmembramento)  R$           26.605,44  

Documentação para 
processo  R$                    75,00  

Muro R Angelo Zampieri 
Projeto / quantitativo / 
memorial   R$              8.868,48  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$           12.402,90  

Demarcação de área para Centro Comunitário 
Marcação da área - 
campo  R$              4.409,92  

Alinhamento de ruas 
Marcação da área - 
campo  R$              4.409,92  

Alinhamento de passeio público 
Marcação da área - 
campo  R$              4.409,92  

Creche Municipal Neri Terezinha Guareschi 
Conferencia e alterações 
de projeto arquitetonico  R$              9.099,61  

PPCI  R$              7.438,52  

Escola Mun. Ed. Básica Valdecir A. Zampieri 

Conferencia e alterações 
de projeto arquitetonico  R$           13.995,03  

Orçamento  R$           10.178,20  

PPCI  R$           11.440,30  

Secretaria M. de Assistência Social 

Conferencia e alterações 
de projeto arquitetonico  R$              2.305,60  

Orçamento  R$              1.676,80  

PPCI  R$              1.884,72  

APAE 

Conferencia e alterações 
de projeto arquitetonico  R$           10.255,30  

Orçamento  R$              7.458,40  

PPCI  R$              8.383,24  

Plotagens de projetos Plotagens  R$              1.720,00  

Total projetos Irani  R$         350.005,22  

ITÁ 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

It
á

 

Abrigo Institucional (consórcio) 

Projeto de Reforma  R$              3.524,81  

Preventivo de incêndio  R$              1.440,69  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Revitalização Torres do Lago 

Projeto de acessibildiade  R$           31.250,00  

Projeto paisagístico  R$              8.575,00  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Passeios e Acostamento Adolfo Konder 

Projeto urbano  R$              5.145,00  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Orçamento  R$                    40,00  
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Levantamento 
topográfico - campo  R$              8.765,00  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Terreno em Borboleta Alta - compensação 
ambiental Imagem com drone  R$              2.204,96  

Projeto Praça Ovideo Pille 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Marcação de terreno - 
campo  R$              2.204,96  

Lote 03 Quadra 16 
Documentação para 
processo  R$                    10,00  

Linha Borboleta 
Processo PRAD 
compensação ambiental  R$           11.085,60  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$              2.756,20  

Levantamento e cadastro de ruas  (verificação de 
divisas, demarcação de lotes para divisas e 
invasões) 

Marcação da área - 
campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              4.409,92  

Area rural  em conforntação com loteamento 
popular 

Marcação da área - 
campo  R$              4.409,92  

Levantamento topografico cadastral Rua 45 
Marcação da área - 
campo  R$              1.102,48  

  
Levantamento 
topográfico - escritório  R$              1.102,48  

Demarcação de área de preservação  - Linha 
Ariranhazinho 

Marcação da área - 
campo  R$              6.614,88  

Levantamento topografico para desmembramento 
de rua - Interior 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Plotagens de projetos    R$                    10,00  

Total projetos Itá  R$         110.286,62  

JABORÁ 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

Ja
b

o
rá

 

Centro Público de Convivência 

Revisão / alteração de 
projeto (caixa)  R$              5.660,46  

Revisão / alteração mem. 
descritivo (caixa)  R$                    40,00  

Revisão / alteração 
orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Revitalização Praça Batista Poyer 

Projeto Urbano  R$           19.990,04  

Projeto Paisagístico  R$           19.990,04  

Acessibilidade  R$           72.850,00  

Compatibilização  R$           80.135,00  

Arquitetonico civil  R$              1.299,65  

Hidrossanitário  R$                 885,65  

Memorial descritivo  R$                    40,00  
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Orçamento  R$                    40,00  

Topográfico planilatimétrico do terreno do parque 
Centro de Eventos para revitalização 

Levantamento 
topográfico - campo  R$           84.379,50  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              4.409,92  

Topogradico para demarcação de confrontação e 
área de equipamento público e áreas verdes do 
Loteamento São Valentin 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Marcação de terreno - 
campo  R$              2.204,96  

Planialtimétrico e Cadastral da Rua Anesio Miotto e 
Rua da Área Industrial para pavimentação asfáltica 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              8.121,57  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Topográfico para pavimentação de Linha Boa Vista 
- trecho da cidade ate a empresa Friprano 

Levantamento 
topográfico - campo  R$           17.520,00  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Rua Arcende Poyer 

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$              3.325,68  

Impressão do processo  R$                    10,00  

Documentação para 
processo  R$                    20,00  

Hospital Beneficiente Santo Antonio 

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$           42.125,28  

Impressão do processo  R$              7.766,92  

Documentação para 
processo  R$                    25,00  

Atualização de projeto 
(completo)  R$                 115,00  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$              4.409,92  

Levantamento topográfico cascalheira (3 terrenos) 
Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              8.819,84  

Levantamento topografico proximo frigorífico 
Prando 

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              4.409,92  

Alinhamento de ruas 
Marcação da área - 
campo  R$              4.409,92  

Escola Alberto Bordin 

Levantamento 
arquitetônico  R$              6.108,44  

Orçamento  R$           26.101,70  

PPCI  R$           29.338,31  

Laudo  R$                    40,00  

Vistoria     R$                    40,00  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 920,00  

Total projetos Jaborá  R$         464.412,56  

LINDÓIA DO SUL 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

Li
n

d
ó

ia
 d

o
 

Su
l Levantamento e marcação dos lotes do Conjunto 

Habitacional Caminhos do Sol - Rua Bom Pastor 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  
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Marcação de Ruas e 
Terrenos - campo  R$              4.409,92  

Planialtimétrico Cadastral Rua Olímpio Bissoloti 
para pavimentação asfáltica 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              7.711,43  

Levantamento topográfico para projeto viário. 
Acesso ao Conjunto Habitacional Colina Verde e a 
Comunidade Linha Joana Baixa 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento de parte da Rua B do Loteamento 
Barbieri para pavimentação de concreto 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Loteamento Colina Verde 
Documentação para 
processo  R$                    10,00  

Rua Olimpio Bissolotti 
Documentação para 
processo  R$                    10,00  

Área Industrial lajeado Acídio Análise de peças técnicas 
- Consórcio Lambari  R$              3.325,68  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$              2.756,20  

Cadastro cascalheira (saída para Irani) 
Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento planialtimétrico Creche Municial 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Marcação de Ruas e 
Terrenos - campo  R$              2.204,96  

Secretaria de Infraestrutura 

Levantamento 
arquitetonico  R$           22.624,66  

PPCI  R$              9.247,32  

Projeto Casa Mortuária 
Estrutural  R$              2.013,33  

Orçamento  R$              1.074,35  

Terreno Urbano 

Laudo  R$                    40,00  

Vistoria  R$                    40,00  

Levantamento 
arquitetonico  R$           12.563,93  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 860,00  

Total projetos Lindóia do Sul  R$           97.556,25  

PERITIBA 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

P
er

it
ib

a 

Mapas Táteis 
Praça Bairro Progresso  R$              1.045,00  

Praça Loteamento Kirst  R$              1.045,00  

Posto de Saúde Antigo  

Adequação de 
acessibilidade  R$              3.457,38  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Escola Municipal Arlindo Winter - ampliação, 
adequação de acessibilidade (em conjunto com 
rodoviária) 

Arquitetônico executivo 
(ampliação)  R$              2.442,00  

Adequação de 
acessibilidade  R$           22.896,13  

Hidrossanitário  R$              1.664,11  

Compatibilização  R$           21.276,20  

Memorial descritivo  R$                    40,00  
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Orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Ampliação ca Creche Matteus Petter 

Arquitetônico executivo  R$                 657,25  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Praça Bairro Progresso 
Adequação de projeto 
para empresa executora   R$           12.452,55  

Planialtimétrico Cadastral Rua Dona Antonia 
Caramori 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Alinhamento da Rua Oscar Rauber 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Alinhamento da Rua Vereador Nicolau Adolfo 
Rauber 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Ruas Oswino Schardong  

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$           35.473,92  

Documentação para 
processo  R$                    10,00  

Área Industrial 
Documentação para 
processo  R$                    40,00  

Rua Governador Vilson Kleinubing 

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$           25.496,88  

Documentação para 
processo  R$                    85,00  

Asfalto até divisa do município  

Drenagem  R$              8.868,48  

Pré Projeto  R$              7.759,92  

Análise e Conclusão  R$                    40,00  

Memorial Descritivo e 
qttvo   R$                    35,00  

Rua Adão Ross 

Levto de dados e incio 
qttvos, drenagem  R$           11.085,60  

Projeto acessibilidade   R$              8.868,48  
Finalização projeto rua 
Adão Ross e impressão  R$                    75,00  

Qttvo Rua Adão Ross  R$                    30,00  

Orçamento e Memorial  R$                    45,00  
Cópias e Repasse ao 
Consórcio Lambari  R$                    20,00  

Asfalto até divisa c Alto Bela Vista 

Quantitativo  R$                    80,00  

Drenagem  R$           23.279,76  

Memorial Descritivo  R$                    30,00  

Envio por email  R$                      5,00  

Conferência de mapa e 
finalização mapa  R$                    25,00  

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              6.614,88  

Rua Prof Ervino Reinaldo Petter 
Mapa com memorial 
descritivo para processo  R$           19.954,08  
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Documentação para 
processo  R$                    15,00  

Ruas Adão Rossi e Reinaldo Klein - Consórcio 
Lambari 

Documentação para 
processo  R$                    15,00  

Processo PRAD 
compensação ambiental  R$                    10,00  

Projeto / quantitativo / 
memorial   R$              4.434,24  

Rua Tereza Chitó 

Projeto / passeios  R$           16.628,40  

Quantitativos e 
volumetria  R$                    75,00  

Drenagem Pluvial  R$              6.651,36  

Documentação para 
processo  R$                    10,00  

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Área CRAS e IDOSO 

Documentação para 
processo  R$                    10,00  

Mapa e memeorial cessão 
de uso do espaço  R$              8.868,48  

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Rua Vereador Gasparetto 

Finaliz da parte de proj c 
drenagem pluvial de 
trecho r ver gasparetto e 
enviada por email p luan   R$                    45,00  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$           14.056,62  

Alinhamento de rua (construção de muro e 
fechamento de terreno) 

Marcação de terreno - 
campo  R$              2.204,96  

Levantamento Rua Wilibaldo Lerner 

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              2.204,96  

Revisão de Projeto / 
quantitativo / memorial   R$                 190,00  

Levantamento Rua municipal (ao lado da mecanica) 

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              2.204,96  

Área Industrial 

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              6.614,88  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento Rua F 

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento Rua Miguel Balduino Boll 
Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              6.614,88  
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Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              4.409,92  

Documentação para 
processo - verificação da 
metragem e continuidade 
do processo  R$                    20,00  

Alinahmento de ruas e áreas verdes 

Marcação de terreno - 
campo  R$              6.614,88  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              4.409,92  

Regularização da área industrial 

Marcação de terreno - 
campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              2.204,96  

Levantamento planialtimétrico Rua Magnos 
Leopoldo Kerber 

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              4.409,92  

Centro Administrativo 

Levantamento 
arquitetônico  R$           13.715,63  

Orçamento  R$              4.987,50  

PPCI  R$              5.605,95  

Serviços de Saúde e Institucional 

Levantamento 
arquitetônico  R$              3.803,11  

Orçamento  R$              1.382,95  

PPCI  R$              1.554,44  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 330,00  

Total projetos Peritiba  R$         381.294,77  

PIRATUBA 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

P
ir

at
u

b
a 

Reforma UBS Centro 

Arquitetônico - reforma  R$              9.576,19  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Quadra do Uruguai - fechamento Atualização de orçamento  R$                    40,00  

Rua Coberta Alteração de projeto  R$              8.360,00  

Análise e Aprovação de projetos 

Residenciais e comerciais 
particulares (2 projeto da 
eng. Liana Freitag)  R$              1.498,16  

Planialtimétrico Cadastral do Prolongamento da 
Av. 18 de Fevereiro ate estação de tratamento  

Levantamento 
topográfico - campo  R$           19.636,42  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento da Rua Floriano Bender - projeto de 
asfalto e calçada 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Muro Cemitério e pavimentação em frente (Rua 
Domingos Benjamin) 

Projeto Básico  R$           13.302,72  

Projeto Executivo  R$           26.605,44  

Documentação para 
processo  R$                 120,00  
Revisão do projeto (pós 
licitação deserta)  R$                 120,00  

Levantamento 
topográfico - campo  R$              6.614,88  
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Levantamento 
topográfico - escritório  R$              4.409,92  

Rua Acre 
Atualização de orçamento  R$                    25,00  

Documentação para 
processo  R$                      5,00  

Ruas Acre Sergipe e Piaui 
Atualização de projeto e 
orçamento  R$           19.954,08  

Rua Erno Max Ritter e Leopoldo Leal 

Projeto Básico  R$           11.085,60  

Projeto Executivo  R$           22.171,20  

Memorial descritivo  R$                    50,00  

Orçamento e Cronograma  R$                 100,00  
Revisão de projeto 
(completo)  R$           22.171,20  

Levantamento 
topográfico - campo  R$              6.614,88  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              4.409,92  

Continuação trecho 18 de Fevereiro até Per Urb 

Projeto Executivo  R$              8.868,48  

Memorial Descritivo  R$                    30,00  

Orçamento e Cronograma  R$                    10,00  
Documentação para 
processo  R$                    45,00  

Acesso Linha Gramado 

Documentação para 
processo  R$                    45,00  
Orçamento, cronograma e 
previa de orçamento  R$              1.200,00  

Projeto Executivo  R$              9.977,04  

Memorial Descritivo  R$                    30,00  

Levantamento 
Topográfico  - campo 
(3.5km)  R$           15.434,72  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              4.409,92  

Alteração de traçado  R$              4.409,92  

Acesso ao Parque de Exposições 

Orçamento e cronograma  R$                    55,00  

Revisão de projeto  R$              9.977,04  

Memorial Descritivo  R$                    40,00  
Ampliação do projeto - 
revisão completa  R$           11.085,60  

Levantamento 
Topográfico  - campo   R$              8.819,84  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              6.614,88  

Rua Florianópolis 

Projeto Básico  R$              8.314,20  

Projeto Executivo  R$           11.085,60  

Memorial Descritivo  R$                    25,00  

Orçamento e Cronograma  R$                    25,00  

Levantamento 
topográfico - campo   R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Foto aérea com drone  R$              2.204,96  

Rua Erno Max Ritter 
Documentação para 
processo  R$                      5,00  
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Área CASAN - Rua Campos Salles Memorial Descritivo  R$                    50,00  

Rua 18 de Fevereiro até Rua Teobaldo Hepp 

Projeto Executivo  R$           13.302,72  

Memorial Descritivo  R$                    80,00  

Orçamento  R$                    80,00  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$           20.120,26  

Unidade Básica de Saúde 

Levantamento 
arquitetônico  R$           18.553,15  

Orçamento  R$              6.746,60  

PPCI  R$              7.583,18  

Levantamento Lajeado Mariano 
Levantamento 
Topográfico  - campo   R$              4.409,92  

Cadastro cemitério 
Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              2.204,96  

Plotagens de projetos Plotagens  R$              1.230,00  

Total projetos Piratuba  R$         369.458,31  

PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

P
re

si
d

en
te

 C
as

te
llo

 B
ra

n
co

 

Revitalização SER 7 de Setembro - projeto 1 e 
projeto 2 (revisão do orçamento) 

Arquitetônico executivo 
(projeto 1)  R$           11.678,29  

Hidrossanitário (projeto 
1)  R$              7.958,22  

Compatibilização (projeto 
1)  R$           11.678,29  

Memorial descritivo 
(projeto 1)  R$                    40,00  

Orçamento e cronograma 
(projeto 1)  R$                    40,00  

Arquitetônico executivo 
(projeto 2)  R$              6.411,49  

Hidrossanitário (projeto 
2)  R$              4.369,14  

Compatibilização (projeto 
2)  R$              6.411,49  

Memorial descritivo 
(projeto 2)  R$                    40,00  

Orçamento e cronograma 
(projeto 2)  R$                    40,00  

Conferência do Plano Diretor Palestra acessibilidade  R$           16.720,00  

Levantamento Rua Paraná (passeio público) 

Levantamento 
topográfico - campo  R$           15.592,80  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Desmembram lote do Loteamento Secco 
Documentação para 
processo  R$           13.302,72  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$              4.685,54  

Poços Tubulares (2 áreas) 

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              2.204,96  

Memorial Descritivo   R$                    50,00  
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Cascalheira Linha Imigra 

Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
Topográfico  - escritório  R$              2.204,96  

Mapa da área - executivo  R$              5.542,80  

Memorial descritivo  R$                    40,00  
Documentação para 
processo  R$                    40,00  

Terreno destinado a Polícia Militar 
Marcação de terreno - 
campo  R$              2.204,96  

Rua na área industrial 
Marcação de terreno - 
campo  R$              4.409,92  

Levantamento cadastral para asfalto 
Levantamento 
Topográfico  - campo  R$              4.409,92  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                    40,00  

Total projetos Presidente Castello Branco  R$         131.140,29  

SEARA 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

Se
ar

a 

Reforma Casa de Fritz Plaumann 

Arquitetônico - reforma  R$              4.297,84  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Orçamento e cronograma  R$                    40,00  

Espaço (praça) Lyra Petry - Bairro Bela Vista 
Urbano - praça  R$           24.181,50  

Paisagismo  R$           24.181,50  

Passeios SC283 
Urbano - passeios  R$           31.342,00  

Memorial descritivo  R$                    40,00  

Levantamento Lote Urbano nº12, quadra B, 
Loteamento Genésio Pedro Giaretta 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento  da Rua Pedro Benetti junto ao SER 
Searaense - planta de uso do solo georreferenciada 
para licenciamento ambiental 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              2.204,96  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Foto de drone  R$              2.204,96  

Rua Tumeleiro 

Projeto Básico  R$           13.857,00  

Projeto Executivo  R$                 150,00  

Orçamento e cronograma  R$                    75,00  

Memorial Descritivo   R$              5.542,80  
Documentação para 
processo  R$                    30,00  

Rua Concórdia 

Projeto Executivo  R$           13.302,72  

Orçamento e cronograma  R$                    75,00  

Ajustes de projeto  R$              6.651,36  

Memorial Descritivo   R$                    30,00  

Linha Salete SER Searense 
Documentação para 
processo  R$                    10,00  

Muro 
Análise e levantamento 
de situação para 
execução do muro  R$              1.102,48  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$           11.024,80  

Terrenos da prefeitura no loteamento próximo ao 
Bairro Garghetti 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  
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Rio que faz confrontação com terrenos lindeiros a 
Rua Concórdia 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Área para implantação de quadra na comunidade 
Linha Vani 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              1.102,48  

Marcação de terreno - 
campo  R$              1.102,48  

Levantamento de rua para elaboração de projeto 
de muro de contenção no acesso Vista Alegre 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Secretaria Municipal de Educação 

Levantamento 
arquitetônico  R$              5.169,86  

Orçamento  R$           15.039,60  

PPCI  R$              2.113,06  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 280,00  

Total projetos Seara  R$         189.445,97  

XAVANTINA 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  

X
av

an
ti

n
a 

Levantamento topográfico das divisas dos lotes 
urbanos (da prefeitura) que confrontam com o lote 
urbano nº3, de propriedade da Pinhal 
Agropecuária AS 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Ruas de Linha das Palmeiras Drenagem Pluvial  R$              5.542,80  

Serviços de Topografia em geral 
Acompanhamento de 
serviços  R$              2.480,58  

Ampliação do perímetro urbano de Linha das 
Palmeiras 

Levantamento 
topográfico - campo 
(coordenadas)  R$              4.409,92  

Levantamento planialtimétrico prefeitura e câmra 
de vereadores (acessibilidade) 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento planialtimétrico cemitério municipal 
(acessibilidade) 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento planialtimétrico Praça ao lado da 
rodoviária 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Levantamento planialtimétrico escola municipal no 
centro do município 

Levantamento 
topográfico - campo  R$              4.409,92  

Levantamento 
topográfico - escritório  R$              2.204,96  

Escola Ens. Fund. Pinhal Preto 

Levantamento 
arquitetônico  R$              7.972,39  

Orçamento  R$           23.192,40  

PPCI  R$              3.258,53  

Plotagens de projetos Plotagens  R$                 150,00  

Total projetos Xavantina  R$           80.081,02  

AMAUC / Consórcio Lambari 

Município Projeto Tipo de projeto  Valor total  
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A
M

A
U
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 /

 C
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n
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io

 

La
m

b
ar

i 
Coordenação do setor de Engenharia 

Serv agend, estrut equipe, 
partic palestras  R$              5.542,80  

Projeto Recuperar 

Levantamento, Relatório 
Fotográfico, Relatório 
Técnico Projeto 
Recuperar 

 R$                 720,00  

Fiscalização  R$           56.100,00  

Total projetos AMAUC  R$           62.362,80  

TOTAL DE PROJETOS NA REGIÃO  R$     3.023.587,54  

 

 

O total R$ 3.023.587,54 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. 

 

Engenharia de Minas 

As estimativas de valores das atividades na Área de Engenharia de Minas 

estão apresentadas com base na Tabela de Honorários de Serviços da ACEM-

Associação Catarinense de Engenharia de Minas, prestados no período de 

janeiro a setembro de 2021. Esta tabela está no site do CREA/SC. 

ALTO BELA VISTA 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras 
Linha Cruz e Sousa, Estreito, Das 
Palmeiras, Massaro, Arildo, Marizete, 
Antiga do Deinfra. 

Elaboração-Emissão de ART R$ 7.700,00 

Análise Técnica das área para 
Cascalheiras: Bruno Shure, Castro, 
Ribeiro, Engie e Linha dos Vicentes. 

Relatório. R$ 2.200,00 

Requerimento de Registro de Extração da 
Casc. do Ribeiro 

Elaboração de Plano de 
Lavra, plantas e emissão de 
ART 

R$ 5.500,00 

Licenciamento Ambiental Cascalheira do 
Ribeiro 

Elaboração de PRAD, ART, 
Plantas. 

R$ 6.270,00 

Atendimento Ofícios IMA e ANM Montagem de Plantas, 
Relatórios e protocolo. 

R$ 2.200,00 

Total R$ 23.870,00 

 

ARABUTÃ 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras 
Linha Pelotas e Nova Estrela. 

Elaboração-Emissão de ART R$ 2.200,00 

Total R$ 2.200,00 
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CONCÓRDIA 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Elaboração de Laudo referente ao Aterro 
Sanitário 

Elaboração Laudo. R$ 2.200,00 

Relatório Anual de Lavra referente 
Cascalheira L. Periquito 

Elaboração-Emissão de 
ART. 

R$ 1.100,00 

Total R$ 3.300,00 

 

IPIRA 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra: Cascalheira L. 
Capelinha. 

Elaboração-Emissão de ART R$ 1.100,00 

Atendimentos gerais referente Casc. 
L.Capelinha  

Análise de Campo R$ 1.100,00 

Total R$ 2.200,00 

 

IRANI 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra referente 
Cascalheira Tedesco 

Elaboração-Emissão de ART R$ 1.100,00 

Total R$ 1.100,00 

 

ITÁ 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras 
Linha Alegre, L. Adolfo Konder, L. 
Alvorada, L. Cruzeiro, Santa Cruz. 

Elaboração-Emissão de ART R$ 5.500,00 

Assuntos gerais e atendimentos a ofícios 
no IMA e ANM. L.Alegre, Santa Cruz, 
L.Cruzeiro  

Elaboração de relatórios e 
protocolos. 

R$ 2.200,00 

Total R$ 7.700,00 

 

JABORÁ 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras 
Brancher e Nibel Gresiel. 

Elaboração-Emissão de ART R$ 2.200,00 

Total R$ 2.200,00 

 

LINDÓIA DO SUL 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Cascalheira L. Acordi Visita de Campo e análise 
sobre a situação desta 
cascalheira. 

R$ 2.200,00 

Total R$ 2.200,00 

 

PERITIBA 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra referente 
Cascalheira Lageado Mirim 

Elaboração-Emissão de 
ART. 

R$ 1.100,00 

Total R$ 1.100,00 
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PRESIDENTE CASTELLO BRANCO 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra: Cascalheira 
Linha Cabeceira Dois Irmãos. 

Elaboração-Emissão de ART R$ 1.100,00 

Atendimento Ofícios junto ao IMA e ANM. Montagem de Relatórios e 
protocolo. 

R$ 4.400,00 

Total R$ 5.500,00 

 

SEARA 

Projeto Tipo de Projeto Valor Final 

Relatório Anual de Lavra: Cascalheiras 
Linha Caçador e Nova Teotônia. 

Elaboração-Emissão de ART R$ 2.200,00 

Registro de Extração ANM Cascalheira 
Entrada da Linha Forquilha.. 

Requerimento, ART, 
protocolo ANM. 

R$ 2.200,00 

Total R$ 4.400,00 

 

 

O total R$ 55.770,00 representa o valor que os municípios teriam 

investido/desembolsado em caso de contratação dos serviços na iniciativa 

privada, através de licitação. Sem considerar alguns aspectos intrínsecos de 

difícil valoração que não foram considerados, como por exemplo as ARTs de 

responsabilidade de cada cascalheira, visitas técnicas regulares, entre outros. O 

valor demostra 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 e Câmara de 

Vereadores. Capacitação dos técnicos para utilização do gerenciador dos 

portais para publicação das informações; 

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

servidor de backup da Amauc, cópia de segurança; 

 Gerenciamento de controle de acessos à internet, bloqueio de sites rede 

social, controle de velocidade por usuário e direcionamento de portas 

através do servidor de internet; 

 Gerenciamento das contas de e-mails do município; 

 Configuração do servidor de dados do município, permissões de acesso 

de usuário, pastas compartilhadas, sistemas gerenciais e backups.  

 Instalação e configuração do sistema ponto; 

 Configuração e gerenciamento de rede local e rede Wireless; 

 Instalação, configuração e compartilhamento de impressoras em rede; 

 Suporte e capacitação dos técnicos para utilização do sistema SISRural 

e RuralWeb para gerenciamento das notas dos produtores Rurais; 

 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, configuração e manutenção de sistemas via acesso remoto, in 

loco e os computadores enviados ao departamento de informática; 
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 Substituição e ampliação de periféricos (hardware), melhorando o 

desempenho do computador, descartando a necessidade de troca do 

equipamento completo; 

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

orçamento e aquisição de material de informática; 

 Reestruturação de rede, substituição de switch e identificação de cabos; 

 Assessoria nas reuniões realizadas de forma virtual, plataforma “zoom” e 

“google meet”; 

 Assessoria na implantação do sistema de Educação Remota Google Sala 

de Aula e demais ferramentas do Google; 

 Instalação e configuração de DVR, para monitoramento do local de 

trabalho;  

 Recuperação de arquivos deletados de Pen Drive e disco rígido de 

armazenamento do computador; 

 Atualização e configuração de GPS motoristas da saúde; 

 

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). 

 

 

Monitoramento do acesso aos portais municipais e da Amauc 

Acesso ao Portal da AMAUC 

2018 79.206 

2019 94.922 

2020 54.317 

2021 261.749 
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RANKING DE ACESSO AOS PORTAIS MUNICIPAIS DA REGIÃO AMAUC 

 2018 2019 2020 2021 

ALTO BELA VISTA 81,861 84,063 37.012 147.422 

ARABUTÃ 79,456 79,642 39.890 99.260 

CONCÓRDIA*     

IPIRA 98,555 96,599 50.702 235.795 

IPUMIRIM 87,336 99,068 64.421 119.269 

IRANI 128,711 146,994 112.822 209.723 

ITÁ*     

JABORÁ 75,757 72,736 53.985 227.564 

LINDÓIA DO SUL 88,327 79,874 33.343 91.022 

PERITIBA 80,607 85,505 51.910 201.401 

PIRATUBA 115,100 137,734 30.762 198.456 

PRES.CAST.BRANCO 63,442 72,605 40.297 136.719 

SEARA 124,876 136,840 98.412 225.166 

XAVANTINA 65,780 72,819 31.236 103.976 

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

 

Para o departamento de Serviço Social, o ano de 2021 foi de muito trabalho e 

avanços após  um período  de incertezas  e desafios, por duas razões  principais: 

primeiramente adotando o trabalho remoto como uma  nova  forma de atuação, 

causado pela pandemia COVID/19;  e como uma segunda questão o fato  de 

que na região AMAUC houve grande mudança das gestões públicas municipais 

(em 10 dos 14 municípios da AMAUC  assumiram  novos  gestores) que 

demandaram um “recomeço” para os que iniciaram essa nova  função. 

Como um ponto altamente positivo para essa atuação contamos com um 

mecanismo de  financiamento, recursos públicos municipais destinados a 

Associação  de  Municípios   através  do  termo  aditivo  002/2021 para  serem 

aplicados  especificamente na política da Assistência Social e de Direitos  

Humanos (Política da Criança e Adolescente; Política da Mulher; Política do  

Idoso) mediante planejamento, destinados a financiar capacitações coletivas, 

viagens técnicas e outras ações de interesse comum com o objetivo do  

fortalecimento das  políticas sociais  públicas. 

Um ano intenso e gradativo para a retomada das atividades presenciais junto 

aos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos desenvolvidos nas 

Unidades Públicas de Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e 

Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS) dos 

Municípios da Região AMAUC. 

Trabalho desenvolvido junto aos Gestores Municipais, novos Secretários, 

Diretores da Assistência Social e suas equipes no sentido de instrumentalizá-los 

a respeito da regulamentação legal e aperfeiçoamento técnico da Assistência 

Social. 

Fortalecimento do Colegiado Regional de Assistência Social, estabelecendo um 

maior diálogo com o Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência 

Social (COEGEMAS-SC), contando com representantes regionais dos 

municípios de Seara e de Concórdia, para além de todas as ações e atividades 

continuadas de assessoria aos Municípios, representação institucional em 

diversos grupos de trabalho, e capacitação/formação continuada. Ainda 

precisamos romper paradigmas da velha política assistencialista, porém 

acreditamos estar avançando neste processo. 

Política Municipalista da Assistência Social no Estado de SC 

Estas instâncias de deliberações estão ligadas diretamente a Federação 

Catarinense de Municípios (FECAM)  

1. Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social - 

COEGEMAS 

Com objetivo de congregar os Gestores Municipais de Assistência Social como 

um mecanismo articulador e coordenador de interesses comuns dos municípios, 

no âmbito da política da assistência social. 

Realizam reuniões mensais, descentralizadas nas diferentes regiões do estado 

de Santa Catarina. Participam deste espaço deliberativo os 295 municípios. 
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2. Colegiado Estadual de Assistência Social de Santa Catarina - COAS 

Com o objetivo da integração das 21 Associações de Municípios, através de seus 

assessores em políticas públicas e coordenadores regionais de assistência 

social, oportunizando o debate e a construção de soluções comuns bem como o 

aperfeiçoamento técnico de gestores e técnicos da assistência social. 

3. Câmaras Técnicas  

Foram instituídas para se fortalecer como um espaço político de interlocução do 

movimento municipalista com os órgãos que respondem pela gestão da Política 

Pública de Assistência Social, a partir das demandas regionais apresentadas 

pelo Colegiado Estadual de Assistência Social (COAS). Destaca-se também, 

como espaço de compartilhamento de experiências municipais. É formado por 

Gestores Municipais das 08 macrorregiões de SC. 

4. Colegiado Regional de Assistência Social (COAS-Regional) 

O Colegiado Regional de Assistência Social, é um órgão vinculado à AMAUC, 

organizado por um Regimento Interno, formado por Gestores e Trabalhadores 

do SUAS 

Seu objetivo é a integração dos 14 municípios, através de seus Secretários 

Municipais e Trabalhadores do SUAS, oportunizando o debate e a construção 

de soluções comuns, bem como o aperfeiçoamento técnico de gestores e 

trabalhadores da assistência social. 

O Colegiado é órgão de decisões, com finalidade de analisar, orientar, promover 

e executar o planejamento de ações no âmbito da Política de Assistência Social 

e do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, constituindo-se em instância 

de integração dos gestores e técnicos municipais de Assistência Social, 

fortalecendo os avanços regionais. 

Atividades desenvolvidas: Atividades e projetos desenvolvidos através do 

Departamento de Serviço Social da AMAUC 

 Acompanhamento e coordenação das reuniões semanais e 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) e de Habitação de Interesse Social; 

 Assessoria ao serviço de proteção social de alta complexidade – 

Consórcio Casa Lar Pequeno Príncipe e Consórcio Intermunicipal do 

Serviço Sócioassistencial de Alta Complexidade – Modalidade Abrigo 

Institucional. 

 Implementação de programa de capacitação permanente para as equipes 

técnicas; 
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 Promoção de Seminários; Fóruns Regionais; Rodas de Conversa 

conforme demanda regional em parceria com órgãos estaduais; federais; 

conselhos; 

 Assessoria aos Conselhos Municipais (Tutelares e equipes CRAS) 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; 

 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; 

 Coordenação de capacitações para equipes técnicas das áreas da 

Educação; Cultura e Assistência Social; 

 Representação da AMAUC junto ao Conselho Municipal de Cultura de 

Concórdia; 

 Apoio às campanhas em defesa de direitos sociais; 

 Viagem técnica a Brasília para tratar sobre o fortalecimento da política 

migratória; 

 Participação e reuniões da Câmara Técnica da FECAM (on-line e 

presencial); 

 Organização da reunião do COEGEMAS-SC em Concórdia (Presencial e 

hibrida); 

 Participação de grupos de trabalho estadual: Educação permanente no 

SUAS, Acolhimento, Habitação, Fundos Especiais (FIA) e Fundo do 

Idoso. 
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COLEGIADOS E CONSELHOS DA AMAUC  

No ano de 2021 ainda em função da pandemia do novo coronavírus, as 

reuniões, capacitações e eventos foram realizados de forma virtual e, 

quando a situação permitiu, em algumas ocasiões presencial, seguindo 

todos os critérios de segurança necessário.  

 

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. Tem por objetivo discutir, planejar, construir políticas públicas e 

desenvolver ações, visando o desenvolvimento social em 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. 

As reuniões acontecem mensalmente de forma remota e presencial com os 

gestores municipais e trabalhadores da área.  
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Eventos e capacitações organizadas pelo Colegiado e custeados com 

recurso do contrato de rateio 2/2021 

 

Acolhimento Institucional da Amauc para os Novos Gestores Municipais   

da Assistência Social 

Proporcionar um momento de acolhida e aproximação entre os Gestores 

Municipais de Assistência Social – observar as novas demandas municipais e 

prestar informações sobre a política da Assistência Social e apresentar o 

planejamento das ações particularizadas para os municípios e reuniões do 

Colegiado Regional de Assistência Social da AMAUC para o ano de 2021. 

 

Formação para os Gestores Municipais de Santa Catarina  

Garantir a acolhida dos gestores municipais e possibilitar a aproximação com a 

Gestão da Política de Assistência Social, bem como com seu planejamento e 

gestão orçamentária e financeira do SUAS. Essa formação teve como objetivo 

realizar a acolhida pelo Movimento Municipalista dos Gestores Municipais de 

Assistência Social, e possibilitar a aproximação das gestões municipais da 

política de Assistência Social, enquanto política pública de direito do cidadão e 

dever do Estado, possibilitar a compreensão da sua estruturação e 

materialização, bem como como seu planejamento e gestão orçamentária e 

financeira, para a plena efetivação do Sistema Único de Assistência Social – 

SUAS no Estado. Participaram Gestores Municipais de Assistência Social de 

Santa Catarina - Secretários (as), Secretários (as) adjuntos ou responsável pela 

pasta Assistência Social, representantes dos 21 Colegiados Regionais de 

Assistência Social (Assessores e/ou Coordenadores). Para essa formação 

contou-se com a parceria importante do Departamento de Serviço Social da 

UFSC e do COEGEMAS/SC.  

Foram realizados 05 encontros virtuais, com os seguintes temas: Movimento 

Municipalista e a Política Pública de Assistência Social (Dra. Marcia Lopes, Dra. 

Rúbia Ronzoni, Dra. Lia Nara Dalmutt – MP), Gestão do SUAS e Diagnóstico 

Socioterritorial (Dra. Denise Colin, Dra. Fabiana Negri e Dra. Luziele Tapajos), 

Planejamento no SUAS (Dra. Darlene de Moraes Silveira, Dra. Luziele Tapajos), 

Gestão Financeira e Orçamentária no SUAS (Rosangela Ribeiro, Caio 

Cavichiolli, Dra. Jucimeri Silveira), Controle Social (Dr. Renato de Paula, Dra. 

Dalila Maria Pedrini, Solange Bueno). As coordenações destes encontros foram 
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realizadas pelos Assessores em Assistência Social das Associações de 

Municípios de SC. 

 

Espaço de Diálogo Regional com trabalhadores da Assistência Social 

Reunião técnica com a Consultora   Rozana   Fonsec, no mês de junho para os 

trabalhadores da Assistência Social, CRAS e CREAS sanarem dúvidas sobre as 

suas atribuições cotidianas.  

 

Diálogos sobre o Acolhimento de Crianças e Adolescentes-Exclusivo aos 

Municípios da AMAUC 

Este espaço de diálogo compreendeu uma capacitação de 12 horas, através de 

temas afetos aos serviços de proteção social especial de alta complexidade. 

Público alvo: equipes de Abrigos: Coordenador, Psicólogo, Assistente Social, 

Monitores Sociais, Educadores e outros trabalhadores com a finalidade da 

qualificação dos serviços ofertados e também representantes de CMDCA, 

Conselhos Tutelares e trabalhadores do SUAS. Temáticas: SUAS e o Serviço de 

Acolhimento; Abrigo Institucional: que casa é essa!? Janice Merigo - 

Coordenadora de Políticas Públicas da FECAM. Trabalho dos Educadores 

Sociais no Serviço de Acolhimento Institucional, Maristela Cizeski, 

Coordenadora do CEDCA e Consultora em Serviços de Acolhimento. Atribuições 

e Metodologia de Trabalho dos Educadores no Acolhimento Institucional; A 

Gestão dos Abrigos - Alice Bittencourt, Consultora da Fiocruz sobre Serviços de 

Acolhimento Institucional e Familiar. 

 

Formação para a rede de atendimento da Rede de Proteção de Crianças e 

Adolescentes  

Nos dias 06, 07, 08 e 30 de abril aconteceu a formação com a Psicóloga Francieli 

Benjamini, para instrumentalizar os profissionais que farão a escuta 

especializada, de acordo com o que preconizado na Lei nº 13.431, de 04 de abril 

2017. Com orientações práticas, estudos de caso, com debates, reflexão de 

situações cotidianas vivenciadas, filmes, textos e referencial bibliográfico, envio 

de material via e-mail e suporte para dúvidas posterior a capacitação. 
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Organização  de reuniões 

Organização da  reunião  do COEGEMAS e CIB, realizada  em Concórdia no dia 

26 de outubro, de forma híbrida (presencial e virtual). Abrangência  Estadual  

número de participantes: 200 

Objetivo: Buscar uma  maior aproximação entre  os  municipios e  entes  da 

politica  municipalista de SC. A reunião do Colegiado Estadual de Gestores 

Municipais de Assistência Social - Coegemas aconteceu pela manhã e à tarde 

aconteceu a reunião da Comissão Intergestores Bipartite da Assistência Social 

de Santa Catarina (CIB/AS/SC) entre os assuntos de pauta: População Indígena 

e Imigrantes; Doações e a Política de Assistência Social; Parecer Câmara 

Técnica (doações e a política de assistência social) e Pisos de cofinanciamento 

Estadual; Apresentação Câmara Técnica da CIB AS SC; Transborde do INSS 

(Informe da necessidade dos municípios enviarem as demandas que estão 

acontecendo nos territórios); Regionalização – Apresentação dos Questionários 

e  Saldo Remanescente - Auxílio Emergencial SC Mais Renda. 

 

 Participação em formações e eventos:  

 Reorganização dos Serviços Socioassistenciais do SUAS em Tempo 

de Pandemia: Equipes de trabalhadores do SUAS participaram da 

formação com a Isabel Herika Gomes e Karina Sampaio, realizada pela 

EGEM de forma remota, nos dias 26/03; 01, 06 e 09 de abril. 

 Formação para Conselhos Tutelares SIPIA/CT: Instrumentalizar os 

Conselhos Tutelares para o exercício da sua função.  Realizado de forma 

presencial – 70 participantes dos 14 municípios da AMAUC. Ministrante:  

Cintia   Novaes-  Período de 02 a 07 de agosto. 

 Formação para a elaboração do Plano Municipal de 

Contingências/COVID-19 da Assistência Social:  Realizada de forma 

on-line com a parceria da SDS/SC e FECAM Colegiado Estadual de 

Assistência Social e Defesa Civil do Estado de SC. 

 Rodas de Conversa: Espaços de debate e formação realizadas de forma 

on-line, coordenadas pela FECAM destinada as diferentes áreas de 

atuação da política da Assistência Social e dos Direitos Humanos 

especificas para as regiões. Temáticas: Metodologia de  trabalho para  

instituições  de acolhimento do Estado de SC; Conselho da  pessoa Idosa  

e  Metodogia para a implantação de  fundos especiais; Medidas  
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Socioeducativas e Elaboração dos Planos  Municipais do SIMNASE e 

Sistema  de  Garantia de Direitos –  Escuta    Especializada. 

 Seminário  Estadual de Assistência  Social (Florianópolis/SC) 

Possibilitar aos Gestores e Trabalhadores a atualização dos temas 

pertinentes a implementação e qualificação do Sistema Único de 

Assistência Social em Santa Catarina. Participantes da região: 28 

 Reunião descentralizada CIB/COEGEMAS-SC (Rio do  Sul) 

Possibilitar aos  municipios  a delibearção de demandas  comuns  no 

âmbito da  assistência Social. Participantes da região: 09 
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COLEGIADO DE EDUCAÇÃO 

 

O Colegiado Regional de Educação já tem uma longa trajetória de atividades 

integradas, 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.  

No ano de 2017, passou a contar com um assessor na área, Sr. Humberto 

Dalpizol, que presta serviços através de reuniões planejadas e de acordo com 

as demandas da área que surgem no contexto municipal.   

A Educação sofreu uma das maiores mudanças em decorrência da pandemia   

trazendo a todos um novo cenário altamente desafiador. A região da AMAUC 

mostrou a importância do trabalho conjunto na tomada de decisões e ações 

pontuais para o enfrentamento da Covid-19 relacionadas  

a melhor forma de gestão municipal. 

 

Atividades do Colegiado Regional da Educação 

 

Reuniões virtuais do Colegiado de Educação 

No ano de 2021 durante o primeiro semestre o Colegiado realizou encontros 

semanais e/ou quinzenais, após o 2º semestre as reuniões passaram a ser 

mensais coordenadas pelo consultor em Educação Humberto Dalpizol, onde o 

grupo definiu as melhores estratégias, formações e ações para a área. 

Momentos de estudar as leis, portarias, regulamentações que fundamentam a 

prática da gestão municipal da Educação, contribuindo com a gestão dos 

Secretários (as) de Educação. Participação: 14 municípios 

 Reuniões do Colegiado de Gestores Municipais de Educação  

 Reuniões dos assessores em Educação das Associações de Municípios  

Metodologia Utilizada: Informações técnicas; troca de experiências; reflexões 

sobre situações cotidianas vivenciadas pelos Gestores Municipais de 

Educação.  

Temáticas abordadas: Mecanismos operacionais  para o retorno das  

atividades  escolares presencias: Transporte Escolar – LEI Complementar/754 

que  normatiza o transporte escolar na rede Estadual  de Ensino;  Aprovação 

do Plano de Retorno das atividades  escolares presencias;   Sistema de  ensino   

hibrido; Plancons  Municipais -  Comitê   Municipal  de  Segurança Sanitária 

Covid-19;  Recursos do PDDE; Portaria 166 SES/SED, de 16 de fevereiro de 
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2021- esclarecimentos e dúvidas - pontos importantes a destacar com a nova 

norma/regulamentação; Novo FUNDEB; Fundeb e o Piso  Nacional do 

Magistério;  Livro Didático; Recursos e Gestão do Transporte Escolar - Relato 

dos Secretários(as) de como está efetivamente acontecendo na prática a 

gestão do transporte nos municípios; Oficina de Gestão Orçamentária e 

Financeira - Prof. Carlos Sanches – Avaliação; portaria nº 571, de 2 de agosto 

de 2021 Institui o Programa Educação e Família; Programa de Ações 

Articuladas   e Plano   Nacional da  Educação Troca de  experiências  e  

informações  acerca  da adesão  dos  municípios ao Novo FUNDEB; Relato  de 

Experiências  sobre  o  retorno das atividades escolares; Informações sobre 

monitoramento e  desempenho escolar  dos alunos em tempos de  pandemia; 

Gerenciamento  dos KITS de alimentação para  famílias  que optaram pelo 

ensino remoto; Resolução  CAE- Conselho de alimentação escolar- Como 

fazer;  Programa de  cargos e salários  na Educação Gerenciamento  do 

transporte  escolar;  PDDE- Programa  dinheiro direto na Escola; 

Impossibilidade de eleição de  Diretores; Orientações teóricas e metodológicas 

para a  realização das  Conferências   municipais de Educação  2021/2022. 

 

Formações organizadas pelo Colegiado e custeadas com recurso do 

contrato de rateio 2/2021 

 

Formação inicial para os Professores e Servidores das Escolas da rede 

municipal 

Metodologia: Palestra de Acolhimento inicial com a Professora Claudia Cruz 

para    professores da Educação Básica; Ensino Fundamental I e II (realizada 

de forma remota).  

Objetivo:  Atividade inicial para as equipes da rede pública municipal, para a 

retomada gradual das atividades presenciais nas escolas. 04 Oficinas com 90 

minutos. Abrangência: 14 Municípios da AMAUC 

 

Formação Educação Especial - Instituto INCAPE- Professora Marisa Mello 

Metodologia: Realização de 04 Lives em forma de Oficinas de 30 minutos cada, 

com foco na Educação Especial Inclusiva sobre as formas de acolhimento dos 

estudantes, para serem disponibilizadas aos municípios como instrumental de 

trabalho. Conteúdo programático:  Aula 1-  Desafios do Retorno as aulas do 

aluno com deficiência (aspectos emocionais; aspectos funcionais; aspectos 
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organizacionais); Aula 2- Protocolos de Segurança - Higienização; Alunos com 

deficiência com dificuldade e uso de equipamentos de segurança; Aula 3 -  

Avaliação e Capacidade Funcional do aluno; Avaliação escolar; Aula 4 - 

Planejamento e organização escolar - Organização do ambiente; apoios; 

planejamento das aulas. 

 

Formação para merendeiras com a Epagri-SC -  Trabalho integrado com o 

Colegiado Regional de Nutricionistas. Realizada de forma remota esta 

capacitação de 08 horas, trouxe à tona as boas práticas da alimentação escolar 

em tempos de pandemia.  Reforçando a importância e os cuidados para a 

manipulação dos alimentos n a volta às aulas diante da pandemia do novo 

coronavírus. Abordamos com muita ênfase as medidas preventivas em relação 

a Covid-19 que precisam ser tomadas na produção e distribuição da 

alimentação escolar.  O curso foi promovido Federação Catarinense de 

Municípios (FECAM), União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) 

e Secretaria do Estado da Educação e realizado pela EPAGRI. 

 

Formação para os Gestores Municipais da Educação, parceria com a 

UNDIME, SED/SC e FECAM 

Realizada de forma remota para todos os Secretários Municipais de SC, com o 

objetivo de instrumentalizar os Secretários Municipais da Educação para o 

exercício de sua função enquanto servidor público municipal -  

Regulamentações para o início do ano letivo.  Informações importantes para 

alcançar excelência na educação pública. 

 

Realização da CONAE Regional AMAUC 2021/2022 - Inclusão, equidade e 

qualidade: Um compromisso com a Educação Brasileira 

Sintetizar regionalmente as propostas levantadas pelos municípios nas 

Conferências Municipais de educação como demandas para serem 

encaminhadas à Conferência Estadual; eleger os 18 Delegados titulares e 12 

delegados suplentes como representantes dos municípios da região da AMAUC 

- Conferências 2022: Etapa Estadual: 24 a 27 de abril de 2022- Florianópolis 

Etapa Nacional: 23 a 25 novembro 2022 - Brasília 
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COLEGIADO REGIONAL DE CULTURA  

 

O Colegiado Regional de Cultura  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. 

 

Reuniões Virtuais 

Durante o ano foram realizadas reuniões virtuais para estabelecer um diálogo 

permanente de repasse de informações e tratar de assuntos comuns  

Reuniões Temáticas extraordinárias: Realizadas virtualmente como 

aprimoramento técnico  e sob a coordenação da assessora de Cultura, Ana  

Beatriz Mattar. 

Elaboração de  documento técnico:   Diretrizes   para o Plano de  Retorno das 

atividades  Culturais  nos   municipios da AMAUC 

 

Eventos e Formações realizadas pelo Colegiado e custeados com recurso 

do contrato de rateio 2/2021 

 

Vídeo retorno atividades 

Construção coletiva de vídeo para retomada das atividades culturais na região. 

Pensando no desenvolvimento das atividades culturais como essenciais para o 

bem-estar da população em cada um dos municípios, o Colegiado de Cultura da 

Amauc trabalhou de forma conjunta para esta retomada e elaborou um vídeo 
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com orientações das medidas sanitárias a serem seguidas da AMAUC de forma 

gradual e cautelosa. 

 

I Fórum Regional de Cultura   da  região  AMAUC 

A construção do I Fórum Regional de Cultura, surgiu como uma nova forma de 

aproximação frente as necessidades comuns dos municípios, possibilitando 

debates, reflexões e construção de conhecimentos em um período em que as 

políticas culturais precisam encontrar novos mecanismos para dar 

sustentabilidade na sua forma de gestão. Foi realizado de forma virtual 

dimensionado em três encontros virtuais com temáticas relacionadas a: 

Importância da ampliação ou aquisição de conhecimentos sobre a política de 

gestão cultural; Economia criativa como vetor de desenvolvimento econômico e 

a participação Social e a Construção de Políticas Públicas Democráticas.   

 

Oficina de Elaboração de Projetos – Edital Elisabete Anderle 

O exercício de elaboração projetos no campo das artes e da cultura é, como todo 

processo técnico, um exercício de compreensão de suas especificidades, 

procurando gerar um texto que seja compreensível em vários contextos e de 

várias ópticas diferentes. Aqueles que desejam atuar como empreendedores 

criativos, precisam aprimorar conhecimentos, adquirir habilidades e serem 

capazes de tomar atitudes que deem sentido aos objetivos pessoais e do coletivo 

em prol de uma sociedade mais justa, inclusiva e criativa. Para isso, deve investir 

na aprendizagem criando condições técnicas de compartilhamento de ideias. É 

nesse momento que saber modelar um projeto que seja claro, objetivo e 

realizável, passível de avaliação e monitoramento por aqueles que serão 

beneficiados ou por seus apoiadores, torna-se tarefa prioritária no mercado 

cultural. 

O Edital Elisabete Anderle de Incentivo à Cultura abriu inscrições para todo o 

Estado de Santa Catarina. Diante disto o colegiado preparou uma oficina para 

os Gestores culturais públicos e privados, Artistas, produtores culturais e 

Agentes de cultura e artes, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos para 

que pudessem apresentar projetos com força de aprovação já que o edital 

oferecia perspectivas de contemplação regional. 
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Participação em eventos: 

Formação   CONGESC -  Diálogos para os novos Gestores Municipais 

organizado e sistematizado pelo CONGESC com o apoio institucional da Fecam, 

oficinas remotas com duração de 03 horas cada, possibilitando a reflexão e o 

debate, além de assegurar conhecimentos para a gestão   municipal da cultura.   

Março   -  Lei Adir Blanc -  Etapa Estadual; Sistemas Nacional, estadual das 

políticas culturais; 

Abril - Instâncias de pactuação das políticas culturais; 

Maio -  Lei Federal 13.019/2014; Gestão de Bibliotecas; 

Junho - Proteção do Patrimônio Histórico Cultural; 

Julho - Elaboração de Editais de captação de recursos para a cultura; 

Agosto - Planos Municipais de Cultura. 

 

Participação nas reuniões CONGESC   

Representantes regionais - Titular:  Bruno Dariva - Diretor de Cultura de 

Concórdia, Suplente: Rosiméri Fátima Spazini -  Secretária Municipal de 

Turismo, Esportes e Cultura de Ipira 
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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.  

O colegiado existe desde o ano de 2015 e prioriza as propostas de atualizações 

e capacitações, que são elaboradas de forma a contribuir para a melhora da 

atuação profissional nos municípios, garantido, a renovação de conhecimentos, 

priorizando o saber, através de orientações e informações acerca de cada 

temática, visando a saúde e prevenção das doenças na população dos 

municípios. Lembrando que, atualizar o profissional, em qualquer área, garante 

a excelência e otimização aos serviços prestados no seu local de atuação. São 

realizadas reuniões mensais com troca de saberes e conhecimentos entre os 

profissionais e produção de materiais de uso coletivo. 

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 e custeados com 

recurso do contrato de rateio 2/2021 

 

Capacitação Atendimento Nutricional e Comportamento Alimentar 

Nos dias 28/01/2021 e 29/01/2021 os Nutricionistas da Região da AMAUC 

participaram de formação online sobre Treinamento de Gestão em Alimentação 

Escolar, e nos dias 11/02/2021 e 12/02/2021 participaram da formação também 

online sobre Controle de Qualidade Higiênico Sanitário, com a Nutricionista 

Michella Ebling, a qual é Especialista em Alimentação Coletiva pela ASBRAN e 

CRN3; MBA em Gestão de Negócios; Pós-graduada em Gestão Empresarial e 

RH; Bacharel em Nutrição; Experiência Profissional: Instrutora em Higiene de 

Alimentos sob o no. 059 pela Vigilância Sanitária de Campo Grande/MS e 

Instrutora em Segurança Alimentar, sob o registro no. 06.584 na norma NIH – 
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52.2001 pelo Instituto de Hospitalidade. 20 anos de atuação em gestão 

operacional e administrativa de negócios de alimentação, em foco em resultados, 

pessoas e qualidade. Know-how em sistemas tecnológicos em produção como 

cook-chill/freeze e centrais de produção. Sólida experiência em auditorias 

financeiras e de segurança alimentar – BPF, APPCC, ISSO 22.000 e qualidade 

– ISSO 9.000. 

O objetivo destas capacitações foi o desenvolvimento de profissionais com 

conhecimentos e habilidades adicionais para atuarem em escolas, onde serão 

capazes de compreender a relação dos sistemas de gestão da qualidade com a 

segurança de alimentos, controle higiênico-sanitário, políticas e legislações 

inerentes a alimentação escolar. 

 

Capacitação “Veganismo e Vegetarianismo, uma vida sem carne e o papel 

do nutricionista” 

No dia 14 de abril de 2021, nutricionistas da região da AMAUC se reuniram para 

capacitação com o profissional Tharles Setti com o tema: “Veganismo e 

Vegetarianismo, uma vida sem carne e o papel do nutricionista”. 

Durante o encontro foi abordado sobre o que de fato é o veganismo que é a 

prática de viver de frutas, nozes, vegetais, grãos e outros produtos de origem 

não animal excluindo carne, peixe, galinha, ovos, leite e seus derivados , mas, 

com o passar dos anos, se tornou mais flexível criando subcategorias e os 

principais tipos de vegetarianismo são: ovolactovegetarianismo: utiliza ovos, 

leite e laticínios na sua alimentação; lactovegetarianismo: utiliza leite e laticínios 

na sua alimentação; ovovegetarianismo: utiliza ovos na sua alimentação e 

vegetarianismo estrito: não utiliza nenhum produto de origem animal na sua 

alimentação.  

Durante as quatro horas de Capacitação o profissional explicou com clareza o 

tema sendo a explanação dividida em duas etapas: na primeira etapa ele 

abordou o alto consumo de produtos de origem animal na atualidade, a 

importância de uma anamnese  bem estruturada para avaliação do paciente, 

como interpretar corretamente os parâmetros laboratoriais de um hemograma e 

da dosagem das principais vitaminas e minerais, como estruturar um prato para 

um paciente adulto, criança e gestante; como identificar sinais e sintomas de 

deficiências das principais vitaminas e minerais. E, na segunda parte da 

Capacitação, foram abordados os temas relacionados a identificação de 

deficiências de vitaminas e minerais em gestantes devido às restrições 
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alimentares e como fazer a suplementação correta. Pontuou, também, a 

importância de monitorar bem como suplementar se necessário: vitamina B12, 

cálcio, zinco, ferro e magnésio nos diferentes ciclos de vidas.  

O objetivo da capacitação foi aprimorar o conhecimento dos profissionais da 

saúde e da educação para atuarem de forma mais certeira e estarem preparado 

para debater e orientar sobre esta conduta alimentar.  

 

Capacitação nutrição na gestação, Alimentação da gestante, Terapia 

Nutricional no Diabetes Gestacional, Terapia Nutricional no Sobrepeso e 

Obesidade Gestacional 

Capacitação com a palestrante Especialista e Nutrição Materno Infantil e 

Nutrição Clínica do Adulto, Ana Carolina Terrazan, que os tópicos atuais de 

nutrição na gestação, Alimentação da gestante, Terapia Nutricional no Diabetes 

Gestacional, Terapia Nutricional no Sobrepeso e Obesidade Gestacional. As 

capacitações organizadas pelo colegiado tem como objetivo aprimorar o 

conhecimento dos profissionais da saúde e da educação para atuarem de forma 

mais certeira e estarem preparado para debater e orientar sobre as condutas 

alimentares.  

 

Capacitação “Ansiedade e Depressão, Neurociências e Suplementação” 

Nutricionistas da região da Amauc, participaram da capacitação sobre 

Ansiedade e Depressão, Neurociências e Suplementação com o 

farmacêutico Dr. Fabrício Assini, o encontro aconteceu na sede da associação 

na quinta-feira (16) e sexta-feira (17). 

As capacitações organizadas pelo colegiado tem como objetivo aprimorar o 

conhecimento dos profissionais da saúde e da educação para atuarem de forma 

mais certeira. Durante o encontro foram abordados temas relacionados ao 

sistema nervoso, trazendo a importância de pensarem no cérebro como um 

órgão anatômico, bioquímico e fisiológico. Pontos importantes sobre o papel da 

alimentação equilibra e a prática de exercícios físicos para a manutenção da 

saúde mental, foram abordados demonstrando que esses fatores têm influência 

na neurogênese. Ainda discorreu sobre a espiritualidade, mostrando artigos 

científicos que sugerem que o poder da fé traz benefícios e que depende de cada 

ser exercer esse poder.  
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Capacitação preparação e alimentos conforme a resolução 06/2020 

No mês de Dezembro os nutricionistas da região participação de capacitação 

que apresentou receitas que podem ser utilizadas nas creches, atendendo o que 

preconiza a resolução nº 6/2020, que proíbem a oferta de alimentos 

ultraprocessado, açúcar, doces, mel, melado, adoçante e café para os alunos 

atendidos nas creches. 
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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 funciona ativamente no grupo do aplicativo 

whatsapp, para repasse de informações, sanar dúvidas e tratar assuntos comuns 

aos municípios e realiza reuniões duas vezes ao ano ou quando necessário. 

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 2021 foram realizados encontros presenciais e on-line 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.  

 

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. 
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DIRETORIA  - Gestão 2021 

Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC  

Presidente – Leani Kapp Schmitt – Município de Arabutã 

1ª Vice-Presidente – Marcelo Baldissera – Município de Ipira 

2º Vice-Presidente – Olmir Paulinho Benjamini – Município de Piratuba 

3º Vice-Presidente – Tarcílio Secco – Município de Presidente Castello Branco 

 

  

EDUCAÇÃO - 07 de janeiro 

Acontece agora a primeira reunião do ano do Colegiado Regional de Educação 

da Amauc, com repasse de informações dos trabalhos desenvolvidos em 2020 

e planejamento para 2021. 

Os temas da pauta são: 

Relato das atividades desenvolvidas em 2020 pelo Colegiado de Educação da 

AMAUC, voltadas ao enfrentamento e adaptação do setor educação frente à 

pandemia COVID-19. 

Calendário Escolar 2021, transporte escolar, negociações com a SED-SC e o 

planejamento para reabertura das escolas (rede municipal) em fevereiro de 2021 

- Plano de retorno. 

PlanCon Escolar - a importância e o planejamento de como colocar em prática 

este plano de ação nas escolas. 

Planejamento das atividades do Colegiado para 2021. 

A presidente da Amauc, prefeita de Arabautã Leani Schmitt, o secretário 

executivo Roberto Kurtz Pereira, a assistente social Neusa Poletto Pucci e o 
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consultor de educação Humberto Dalpizzol, acompanham o encontro dos 

Secretários Municipais de Educação que acontece de forma virtual. 

 

 

EDUCAÇÃO - 28 de janeiro 

Secretários Municipais de Educação participam da reunião virtual semanal 

do Colegiado de Educação da AMAUC, com o consultor em educação 

Humberto Dalpizzol, a fim de debater e compartilhar informações de como 

estão os encaminhamentos e organização para o retorno das aulas 

presenciais. 

Em pauta: 

Revisão do PLANCON-EDU e Curso de Formação para os Profissionais da 

Educação 

Plano de Retorno atividades presenciais nas escolas 

Transporte Escolar 

PME - Plano Municipal de educação 

Kit Alimentação escolar 
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CULTURA - 3 de fevereiro  

A primeira reunião do ano de 2021 do Colegiado de Cultura da Amauc 

aconteceu na manhã de ontem, 02 de setembro, na pauta retomada das 

atividades culturais e planejamento para o ano de 2021. 

 

 

EDUCAÇÃO – 4 de fevereiro 

Está acontecendo  

Colegiado de Educação da AMAUC se reúne semanalmente para tratar ações 

e encaminhamentos referente ao retorno das aulas presenciais e demais 

demandas da área. Os encontros são coordenados pelo consultor em educação 

da Amauc, Humberto Dalpizzol e assistente social da associação Neusa Poletto 

Pucci. 

 

 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – 09 de fevereiro  

Gestores e Técnicos da Assistência Social estão participando do primeiro 

encontro virtual coordenado pela Assistente Social da Amauc, Neusa Poletto 

Pucci, na tarde desta terça-feira, 09 de fevereiro. O encontro conta com a 

participação da Presidente da Amauc, prefeita de Arabutã Leani Schmitt e da 

Assessora de Políticas Públicas da Fecam, Janice Merigo. 
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Em pauta: 

Política Pública de Assistência Social 

Apresentação da estrutura e funcionamento do Colegiado 

Plano de retomada das atividades presenciais nos equipamentos sociais 

Cronograma de capacitação 

 

 

EDUCAÇÃO – 11 de fevereiro 

Como forma de acolhimento aos professores da rede de educação pública 

municipal a Amauc, através do Colegiado Regional de Educação, realizou um 

ciclo de palestras durante a semana, coordenados pela Pedagoga, Claudia 

Maria da Cruz, especializada em gestão pública da educação. A pedagoga 

abordou assuntos sobre a organização dos espaços das escolas nos aspectos 

pedagógicos e socioemocionais 

"A parceria com a AMAUC na realização dos encontros remotos é para mim 

um compromisso que me instiga e me alegra, porque estamos acolhendo os 

professores e gestores e também tratando das questões mais relevantes sobre 

a reabertura das escolas, nesse momento de tantas dúvidas do que fazer e de 

como fazer. Só tenho a agradecer a oportunidade de contribuir", destaca 

Claudia. 

Os encontros foram 

divididos com grupos de 

professores da Educação 

Infantil e Ensino fundamental I 

e II, abordando os temas 

Educação e Pandemia- 

impactos de desafios; a 
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reabertura das escolas: condições e desafios e a implementação do Currículo- 

práticas pedagógicas e avaliação. 

 

SAÚDE – 12 de fevereiro 

Na tarde de ontem quinta-feira (11), prefeitos (as) e secretários de saúde da 

AMAUC, reuniram-se virtualmente para debater a atual situação da região no 

que tange a Pandemia do Coronavírus, bem como deliberações e ações de 

combate. 

Na oportunidade os gestores relataram a preocupação com a ocupação de 

leitos SUS e UTI exclusivos para tratamento da Covid-19 na região e 

esgotamento na capacidade dos leitos de hospitais de regiões próximas, o que 

gera uma alerta para todo Estado. 

A região tem sido exemplo no trabalho conjunto que vem realizando desde o 

início da pandemia e desta vez não poderia ser diferente. Como 

encaminhamento ficou acordado que os gestores irão reforçar a importância da 

população seguir as medidas preventivas, aprimorando e ampliando a 

fiscalização e controle. O Presidente do CISAmauc, prefeito de Seara, 

Edemilson Canale, explica que a decisão do alinhamento comum se dá com o 

intuito de unir esforços e evitar que ocorra um aumento no número de casos e 

internações. Caso seja necessário nova reunião será convocada para reavaliar 

a situação da região. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

CULTURA – 12 de fevereiro 

Colegiado Regional de Cultura da Amauc realizou reunião na manhã desta 

sexta-feira, 12, para debater sobre o plano de retorno e definir alguns 

encaminhamentos necessários para garantir a segurança de todos os 

envolvidos. 

Conforme o coordenador do Colegiado, diretor de Cultura de Concórdia, 

Bruno Dariva, a região planeja que o retorno aconteça de forma gradativa a 

partir do dia 5 de abril, atendendo inicialmente alunos entre 10 e 59 anos. “Na 

próxima semana iremos disponibilizar o Plano de Retorno Regional das 

Atividades Culturais e as informações para que toda comunidade esteja ciente 

e envolvida no cumprimento das restrições e consequentemente, teremos uma 

sequência segura dos trabalhos”, finaliza. 

 

 

EDUCAÇÃO – 17 de Fevereiro 

NOTA PÚBLICA - RETORNO DAS AULAS NOS MUNICÍPIOS DA AMAUC 

Os municípios que integram a Associação dos Municípios do Alto Uruguai 

Catarinense – AMAUC e o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Uruguai 

Catarinense – CIS/AMAUC reiteram a disposição de tomar medidas conjuntas 

de prevenção e controle da Pandemia COVID-19 na região. A retomada das 

aulas presenciais na rede de ensino público é considerada um serviço essencial 

e todos os municípios, sem exceção, estão preparados com os Plano de 

Contingência Municipal - PLANCONs e confiam na qualidade de seus 

conteúdos, elaborados por equipes de profissionais da educação, saúde e de 

outras áreas importantes, trabalho este que levou mais de quatro meses para 

ser concluído. 

Dessa forma, os Municípios decidiram pela retomada das aulas na forma híbrida, 

respeitando o calendário e normas previstas nos PLANCONs e outras 



 
 

8 
 

estabelecidas nas portarias, decretos e instruções emitidas pelo Governo do 

Estado de Santa Catarina e dos respectivos decretos municipais.  

Também esclarecem, devido às peculiaridades locais, os municípios da AMAUC 

têm autonomia para ajustar medidas para o retorno das aulas de forma que julgar 

mais adequada para o momento e todos respeitam e apoiam tais decisões. 

Reiteram que em razão do quadro gravíssimo em que a região do Grande Oeste 

se encontra, se faz necessário reforçar as medidas de controle e fiscalização por 

parte dos municípios e Estado para evitar a disseminação da COVID 19 e 

agravar, ainda mais, o sistema de saúde que está à beira de colapso. 

Por fim, apelam à população regional seguir as medidas de prevenção, como: 

uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel, manter o 

distanciamento social, evitar aglomerações, cumprir e fazer cumprir as normas 

estabelecidas para enfrentamento à COVID 19. 

Na região da Amauc o município de Piratuba já iniciou a retomada do ano 

letivo no dia 11 de fevereiro. Hoje (17), 

inicia em Arabutã, Concórdia e Peritiba. 

Amanhã (18), Alto Bela Vista, Ipira, 

Ipumirim, Irani, Lindóia do Sul, 

Presidente Castello Branco, Seara e na 

segunda-feira (22), Xavantina. Itá aulas 

remotas de 18 a 28 de fevereiro e de 18 

a 04 de março em Jaborá. 

 

EDUCAÇÃO – 18 de fevereiro 

Municípios da Amauc iniciam o retorno as aulas de forma presencial 

“Um primeiro dia cheio de emoção, cuidados, atenção e carinho. Os alunos 

iniciaram a retomada a rotina escolar e esse com certeza é um momento muito 

importante. Nossos municípios estão preparados para o retorno de forma segura 

seguindo todas as regras de prevenção da Covid-19”, explana a coordenadora 

do Colegiado de Educação, Edenice Patzlaff, na reunião virtual, que aconteceu 

na manhã desta quinta-feira (18), com os Secretários Municipais de Educação 

da Amauc. 

Depois de quase um ano sem aula presencial, escolas da região da Amauc 

iniciaram a retomada do ano letivo presencial, o retorno está acontecendo de 
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forma hibrida, com aulas presenciais e remota. “O grupo trabalhou de forma 

unificada para a elaboração dos Planos de Contingência Municipal - PLANCONs, 

para que este momento fosse o mais seguro e tranquilo, são nas pequenas 

ações do dia a dia que construímos um mundo melhor, a forma como você 

recebe as pessoas, como acolhe olha para as crianças, os adultos, faz toda 

diferença. Neste momento feliz de reabertura das escolas os SERVIdores 

públicos assumem o seu papel primordial, que é SERVIR o outro, dar atenção 

as pessoas, é a vida que volta a circular nos estabelecimentos escolares dos 

nossos municípios" - Assessor em educação, Humberto Dalpizzol. 

Os Secretários de Educação reforçam que é necessário que os pais e 

responsáveis estejam atento as orientações repassadas pela secretaria de 

educação quanto aos dias que seu filho irá para a escola e os cuidados que 

devem ser seguidos. Dentre algumas das mudanças que precisam ser seguidas 

está, o uso de máscara, higienização das mãos com álcool em gel, aferição da 

temperatura e distanciamento seguro de 1,5m. 

Saiba como está acontecendo o retorno nos 14 municípios da Amauc: 

Na região da Amauc o município de Piratuba já iniciou a retomada do ano 

letivo no dia 11 de fevereiro.  

Ontem (17), iniciou Arabutã, Concórdia e Peritiba.  

Hoje (18), Alto Bela Vista, Ipira, Ipumirim, Irani, Lindóia do Sul, Presidente 

Castello Branco, Seara.  

Na segunda-feira (22) Xavantina.  

Aulas remotas de 18 a 28 de fevereiro em Itá e de 18 de fevereiro a 04 de 

março em Jaborá. 

 

PREFEITOS E SECRETÁRIOS SAÚDE – 22 de fevereiro 

Na manhã desta segunda-feira (22), prefeitos (as), secretários de saúde da 

AMAUC e assessores jurídicos, reuniram-se virtualmente para debater o atual 
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cenário da região Amauc em relação a Pandemia do Coronavírus. A ocupação 

dos leitos exclusivos para tratamento da COVID-19, e a dificuldade que o 

Hospital São Francisco encontra para contratar profissionais para atender a 

demanda neste período, a evolução dos casos ativos na região e a necessidade 

de incrementar a fiscalização para o cumprimento das normas e cuidados por 

parte da população, também foram assuntos da pauta da reunião virtual. 

Na oportunidade os gestores relataram como está a situação em seus municípios 

e acataram a sugestão da AMAUC para encaminhamento de projeto de Lei às 

Câmaras de Vereadores, com a finalidade de obter autorização legislativa para 

cedência de pessoal da área da saúde para atuar temporariamente no Hospital 

São Francisco. É possível que alguns municípios encontrem dificuldades para 

ceder pessoal, em razão de possuírem equipes reduzidas, mas se 

comprometeram em buscar outras alternativas para ajudar na solução do 

problema. 

A região continua trabalhando de forma unida reforçando para a população a 

necessidade de seguirem as medidas preventivas. Somente agindo de forma 

conjunta iremos evitar que ocorra um aumento no número de casos e 

internações. 

 

 

PREFEITOS (AS), SECRETÁRIOS DE SAÚDE – 26 DE FEVEREIRO 

Prefeitos (as), Secretários de 

Saúde, Assessorias Jurídicas 

e Administrativa estiveram 

reunidos na manhã desta 

sexta-feira, 26 de fevereiro, 

para tratar sobre o aumento no 
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número de infectados pela Covid-19 e novas medidas restritivas a serem 

adotadas pela região. 

Foi unanime entre os gestores a necessidade de diminuir a circulação das 

pessoas para conter a proliferação do vírus, a situação na região da Amauc, 

assim como em todo o estado de Santa Catarina tem se agravado rapidamente 

e os sistemas de saúde estão com sua ocupação máxima. Os municípios irão 

publicar nas próximas horas seus decretos com medidas restritivas e fechamento 

das atividades não essenciais, que passam a valer a partir das 18horas desta 

sexta-feira (26).  

Os municípios da AMAUC têm tratado de forma conjunta todas as medidas de 

prevenção a COVID-19, respeitando a particularidade de cada um e as 

recomendações encaminhadas pelo Governo do Estado. Todos estão 

trabalhando sem medir esforços para preservar a vida de seus munícipes. Fique 

atento as informações que serão repassadas por seu município referente ao 

enfrentamento do Coronavírus e medidas a serem adotadas. 

 

SAÚDE - 02 DE MARÇO 

Prefeitos(as), Secretários de 

Saúde, Assessorias Jurídicas e 

Administrativa se reuniram no 

final da manhã desta terça-feira, 

02 de março, para avaliar a 

situação dos casos de covid-19 

na região e adoção de novas 

medidas. A presidente da Amauc, prefeita Leani Schimitt, e o presidente do CIS 

Amauc, prefeito Edemilson Canale, coordenaram a reunião. 

Os 14 municípios da região do Alto Uruguai Catarinense continuam adotando 

todas as medidas necessárias para conter a proliferação do vírus. Vale destacar 

que cada município da região tem suas características e embora a maioria das 

decisões sejam adotadas de forma coletiva, algumas restrições são diferentes, 

no entanto sempre respeitando e seguindo o recomendado pelos órgãos de 

saúde e Governo do Estado de Santa Catarina. 

Todos estão trabalhando sem medir esforços para preservar a vida de seus 

munícipes sem esquecer da economia da região. Os cuidados e medidas 
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preventivas devem continuar e todos devem ficar atentos as orientações que são 

repassadas pelo seu município referente ao enfrentamento do Coronavírus. 

 

SAÚDE – 5 DE MARÇO 

Prefeitos(as) da região da Amauc 

manifestam preocupação com a ocupação 

dos leitos SUS Covid-19 disponíveis no 

Hospital São Francisco de Concórdia, que é 

referência para a macrorregião Meio Oeste e 

Serra Catarinense. Na manhã desta sexta-

feira (5), encaminharam ofício ao Secretário 

de Estado da Saúde solicitando a habilitação 

de novos leitos clínicos e de UTI Covid-19 no 

Hospital São Francisco. 

Confira o documento enviado ao Governo do Estado - https://bit.ly/3edLXVk 

 

NUTRIÇÃO – 17 DE MARÇO 

Colegiado de Nutrição da 

Amauc, realizou primeira 

reunião regional na manhã 

desta quarta-feira (17). 

Importantes temas tiveram em 

debate: relato sobre o retorno 

das aulas e como cada 

município organizou a alimentação escolar, atendimento a pacientes pós covid-

19, explanação sobre a entrega dos Kits da Alimentação Escolar como irão 

proceder e construção de modelo regionalizado. 

https://bit.ly/3edLXVk?fbclid=IwAR24oyFwUXWn7TBPASp6_aHLJiDJJdmnklij4vZ6ZZsMaBRg_XjfUeyY4Nc
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EDUCAÇÃO – 18 DE MARÇO 

Colegiado de Educação da Amauc está reunido 

para debater e avaliar, os impactos, desafios, 

avanços e encaminhamentos necessários no que 

se refere as aulas presenciais. 

 

 

 

COLEGIADO DE EDUCAÇÃO DA AMAUC REALIZA REUNIÃO – 1º DE ABRIL 

O Colegiado tem se reunido semanalmente com o consultor em educação 

Humberto Dalpizzol, para compartilhar experiências e debater diversos assuntos 

referente a processos legais e normativas especificas para a educação. 

Importantes assuntos estão em debate: Modelo do programa de transferência 

de valores às unidades escolares do Município de Caçador - Cartão CEM; 

Recursos e Gestão do Transporte Escolar - relato dos Secretários de como está 

acontecendo na prática a gestão do transporte nos municípios e repasse de 

informações sobre a oficina de Gestão Orçamentária e Financeira - Prof. Carlos 

Sanches - Avaliação. 

Na última reunião realizada no dia 25 de 

março foi eleita a nova diretoria, o 

Secretário de Educação de Concórdia, 

Neuri Comin, foi eleito a Presidente do 

Colegiado de Secretários Municipais de 

Educação da Associação dos municípios do 

Alto Uruguai Catarinense (AMAUC), tendo 

como vice a Secretária de Peritiba, Luciana 

Nilson. Comin, reforçou a importância do 

trabalho desenvolvido pelo colegiado e dos encaminhamentos realizados de 

forma regionalizada. 
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CAPACITAÇÃO COLEGIADO 

DE NUTRIÇÃO – 14 DE ABRIL 

Dia de capacitação para o 

Colegiado de Nutrição da 

Amauc, o grupo esteve reunido 

com o nutricionista Tharles Setti, 

buscando o aprimoramento dos 

conhecimentos para assim realizar uma prestação de serviço público com mais 

qualidade. Durante o encontro foi debatido sobre o veganismo e o 

vegetarianismo, uma vida sem carne e o papel do nutricionista. 

 

POLÍTICA DO IMIGRANTE -15 DE ABRIL 

A Assistente Social da Amauc, Neusa 

Poletto Pucci, participou no dia 15 de abril 

do encontro que tratou sobre a Política do 

Imigrante e sua relação com o Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS. 

Organizado pelo Colegiado Estadual de 

Assistência Social - COAS (FECAM e 

Associações de Municípios), com a parceria da Secretaria Nacional de 

Assistência Social do Ministério da Cidadania, da Secretaria de Desenvolvimento 

Social - Diretoria de Assistência Social e de Direitos Humanos, e a Agência da 

ONU para as Migrações - OIM.  

“Com o aumento de imigrantes em busca de novas oportunidades na região é 

preciso encontrar mecanismos para este acolhimento. A referência deste 

acolhimento nos municípios é o CRAS, embora todas as políticas a exemplo da 

educação e saúde devem estar preparadas para este novo cenário. O dia de 

hoje demostrou importantes iniciativas em nível nacional, estadual e de 

organizações não governamentais no sentido de um atendimento humanitário”, 

pontua Neusa 
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VÍDEO RETORNO DAS ATIVIDADES CULTURAIS – ABRIL 

As atividades culturais na região da AMAUC reiniciam no dia 3 de maio, de 

forma gradual e cautelosa  

Pensando no desenvolvimento das atividades culturais como essenciais 
para o bem-estar da população em cada um dos municípios, o Colegiado de 
Cultura da Amauc trabalhou de forma conjunta para esta retomada e elaborou 
um vídeo com orientações das medidas sanitárias a serem seguidas. 

De o e confira.  
 

 

 

REUNIÃO MENSAL COLEGIADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 23 DE ABRIL 

Colegiado de Assistência Social 

da Amauc reunido com a equipe 

da Gerência de Proteção Social 

Básica – GEPSB, Maristela 

Antônia dos Santos e Juliana 

Terezinha Martins, para debater 

sobre as diretrizes de retorno das 

atividades presenciais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

– SCFV. 

 

LIVE  

Live com Mariana Lacerda. Como ensinar 

às crianças os limites do próprio corpo? 

Alusiva ao dia 18 de Maio, pelo youtube da 

Amauc. 
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 LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – 20 DE MAIO 

Neste momento, servidores 

municipais dos 14 municípios 

associados a AMAUC estão 

reunidos de forma virtual com o 

Advogado Edinando Luiz 

Brustolin, para debater os 

principais aspectos da nova Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos – Lei Federal nº 14.133/2021. O 

encontro que acontece na manhã desta quinta-feira (20) e sexta-feira (21), trará 

um apanhado geral sobre as alterações mais importantes e providências que os 

municípios deverão adotar. 

 

PROJETO RECUPERAR   

Rodovias Estaduais na região da Amauc 

estão recebendo melhorias através do 

projeto RECUPERAR.  

 

 

 

 

 

 Acompanhe como está o andamento 

dos serviços através do PROJETO 

RECUPERAR na região da AMAUC. 
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A MAIORIA DOS MUNICÍPIOS DA AMAUC IRÃO MANTER AS AULAS 

PRESENCIAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS – 29 DE JUNHO 

Prefeitos e Secretários de Educação da 

Amauc estiveram reunidos virtualmente na 

manhã desta terça-feira, 29 de junho, para 

analisar a recomendação da Secretaria de 

Estado da Educação encaminhada às 

Regionais de Educação das regiões que 

possuem indicação de temperaturas 

negativas, previstas para os dias 28/06 a 

02/07/2021. 

Como os municípios tomaram conhecimento da recomendação apenas no 

final do dia 28 e as aulas neste dia 29 não teriam como ser suspensas, e uma 

vez que de acordo com as previsões o dia de hoje é o mais frio desta semana, 

os prefeitos em sua maioria decidiram manter as aulas presencias uma vez que 

todos estão cumprindo rigorosamente os PlanCon. Além disso, a suspensão das 

aulas presenciais de forma abrupta causaria enormes transtornos aos pais, 

alunos, professores e ao transporte escolar.  

O município de Presidente Castello Branco, já havia baixado decreto 

restringindo várias atividades, inclusive as aulas presenciais pelo período de 15 

dias, em razão do aumento de casos de Covid-19 naquele município, portanto, 

segue apenas com aulas remotas. O município de Jaborá, após reunião com a 

equipe municipal de enfretamento a Covid-19, decidiu por seguir a indicação do 

oficio nº 1066/2021 emitido pela SED. 

 

FÓRUM REGIONAL DE CULTURA AMAUC 

Salve as datas 21, 22 e 23 de julho I 

Fórum Regional de Cultura Amauc. 

Inscrições de 05 a 16 de julho, através do 

site www.amauc.org.br anote na sua 

agenda. 

#colegiadodeCulturadaAmauc 

#FórumdeCulturaAmauc 

#municípiosdaAmauc #regiãoAmauc #Cultura 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amauc.org.br%2F%3Ffbclid%3DIwAR2KQeI0ABiF76SYaukr6H2fvjOkgIHYiYYVg-60-zGnghHwsO8KoDdB0Ws&h=AT2fuRqpYdaOHWtcjc0kFcpOysk54S4k5KASsLx3Ln0EdhBANoncbCyo01wndud5ToVDCNKOXYWsYsROSK-izkpAuLJdzL2_ii3WOULemUbrnKyElVn6_gW09c8g_p58pA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0cR7VlRExameEOTvvSl-neIdHGgDDKJYvUUvnnOnEfnBl50Kgj4ECb_ay-PlIb7Fy2YpeaO2oFox5ZHfmJo9nJ4OuvKrg3l7nBDBSeZ1Sxpn24BK9IWATqOfn6S-rUnlK3u_TqKEUpA6zzXu4ga2H5BYZbzUXh4SE86fONK55dPkhakOS6FDGIHNUbmf0cpGY0LpoB
https://www.facebook.com/hashtag/colegiadodeculturadaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMhjWeqgTeXnJmPlwP-NLdRTFFIHKRzKAGQ-EDyLnvYtTWu7TjT7ESwRvBwhJ3JSp_RnzSclhBdxkZo1CHW3X7w-1PLcyVCABYzEAHy7yfEZ-1ZkTVugVDqQbmD7sWyFnyVagxjCuhktXhrDEk_psKxuldwoVPgOWJfh9FgActV2taxhibGr2tRsgMzWn65oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/f%C3%B3rumdeculturaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMhjWeqgTeXnJmPlwP-NLdRTFFIHKRzKAGQ-EDyLnvYtTWu7TjT7ESwRvBwhJ3JSp_RnzSclhBdxkZo1CHW3X7w-1PLcyVCABYzEAHy7yfEZ-1ZkTVugVDqQbmD7sWyFnyVagxjCuhktXhrDEk_psKxuldwoVPgOWJfh9FgActV2taxhibGr2tRsgMzWn65oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMhjWeqgTeXnJmPlwP-NLdRTFFIHKRzKAGQ-EDyLnvYtTWu7TjT7ESwRvBwhJ3JSp_RnzSclhBdxkZo1CHW3X7w-1PLcyVCABYzEAHy7yfEZ-1ZkTVugVDqQbmD7sWyFnyVagxjCuhktXhrDEk_psKxuldwoVPgOWJfh9FgActV2taxhibGr2tRsgMzWn65oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/regi%C3%A3oamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMhjWeqgTeXnJmPlwP-NLdRTFFIHKRzKAGQ-EDyLnvYtTWu7TjT7ESwRvBwhJ3JSp_RnzSclhBdxkZo1CHW3X7w-1PLcyVCABYzEAHy7yfEZ-1ZkTVugVDqQbmD7sWyFnyVagxjCuhktXhrDEk_psKxuldwoVPgOWJfh9FgActV2taxhibGr2tRsgMzWn65oQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cultura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMhjWeqgTeXnJmPlwP-NLdRTFFIHKRzKAGQ-EDyLnvYtTWu7TjT7ESwRvBwhJ3JSp_RnzSclhBdxkZo1CHW3X7w-1PLcyVCABYzEAHy7yfEZ-1ZkTVugVDqQbmD7sWyFnyVagxjCuhktXhrDEk_psKxuldwoVPgOWJfh9FgActV2taxhibGr2tRsgMzWn65oQ&__tn__=*NK-R
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REUNIÃO GRUPO DE HABITAÇÃO – 7 DE JULHO 

O grupo de trabalho de Habitação da região da Amauc, realizou reunião virtual 

na manhã desta quarta-feira (7). Durante o encontro foram levantadas as 

demandas da região e dificuldades de programas que atendam a necessidade 

dos municípios. 

O Prefeito Municipal de Irani, Vanderlei Canci, participou do encontro 

relatando a necessidade de ampliação de unidades habitacionais de interesse 

social no município e a dificuldade encontrada para acessar programas 

habitacionais propostos pelo governo federal por não estarem adequados a 

realidade local, reforçou a importância de manter uma ação coletiva regional o 

que fortalece a busca de recursos para esta política. 

Representantes da região tem reunião marcada para sexta-feira (9), com o 

Secretário Adjunto do Desenvolvimento Social do Estado Daniel Netto Cândido, 

para apresentar as demandas levantadas pelos municípios e buscar soluções 

que possam atender e ampliar as ações voltadas a habitação para moradias de 

interesse social e política da assistência social, comenta a assistente social da 

Amauc, Neusa Poletto Pucci. 

 

 

Profissionais de saúde da região da Amauc participam de capacitação 

“Sala de Vacina” – 08 DE JULHO 

Durante toda esta semana profissionais de saúde da região Amauc, estão 

participando do curso “sala de vacina”, coordenados pela monitora do Estado, 

enfermeira e epidemiologista Sandrea Kinczeski Vaz. O curso é organizado pela 

Associação de Municípios do Alto Uruguai Catarinense – Amauc, CIS Amauc e 

Agência Regional de Saúde de Concórdia. 
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Com esta formação a região da Amauc terá 14 novos profissionais aptos a 

trabalhar nas salas de vacinas, capacitados para atender o calendário vacinal e 

a grande demanda imposta pelo momento de pandemia da Covid-19. 

Durante o curso estão sendo aprimorados os conhecimentos sobre os 

procedimentos técnicos em sala de vacina que são de extrema importância para 

o recebimento, manuseio, armazenamento, correta aplicação do imunobiológico 

e, consequentemente, para o tratamento do paciente.  

Essa foi a primeira turma a receber a capacitação de forma descentralizada na 

região da Amauc, a associação já está organizando uma segunda edição da 

formação devido à grande demanda da região. 

 

 

REUNIÃO COM SECRETÁRIO ADJUNTO DA SDS - 09 DE JULHO 

A assistente social da Amauc, Neusa 

Poletto Pucci, o secretário de assistência 

social de Concórdia, Jaime Bernardi e o 

secretário de assistência social de Seara, 

Gilberto Gonçalves, participaram nesta 

sexta-feira (9), de reunião com o Secretário 

adjunto da SDS, Daniel Netto Cândido, 

para apresentar as demandas da região. Os encontros buscam aproximar o 

Governo do Estado dos municípios e consequentemente, buscar soluções mais 

eficientes para as demandas encontradas. #municípiosdaamauc 

#assistenciasocial #habitacaosocial 

 

I FÓRUM REGIONAL DE CULTURA DA REGIÃO AMAUC JULHO 

O I Fórum Regional de Cultura da região da Amauc, foi organizado pelo 

Colegiado Regional de Cultura da AMAUC. Contou com três noites de debates, 

https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWascDOTZvv9TE_ZwTjSp3dfY_PgTzM-ScOXJVEH3EcVc7husHqngiaHPD8fJwxwNLdWmAE7vha8kdbRujQwjrEnx4Ecvaf9egjyFGP1lYaUj2MSjyZ6e29YWskZHPim-7KhVe7W4s_QH7R60-hb4HnXrt7pyO04TH9tlfHYG8y6vFBJk8JAzKdu2L14LU0yNI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/assistenciasocial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWascDOTZvv9TE_ZwTjSp3dfY_PgTzM-ScOXJVEH3EcVc7husHqngiaHPD8fJwxwNLdWmAE7vha8kdbRujQwjrEnx4Ecvaf9egjyFGP1lYaUj2MSjyZ6e29YWskZHPim-7KhVe7W4s_QH7R60-hb4HnXrt7pyO04TH9tlfHYG8y6vFBJk8JAzKdu2L14LU0yNI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/habitacaosocial?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWascDOTZvv9TE_ZwTjSp3dfY_PgTzM-ScOXJVEH3EcVc7husHqngiaHPD8fJwxwNLdWmAE7vha8kdbRujQwjrEnx4Ecvaf9egjyFGP1lYaUj2MSjyZ6e29YWskZHPim-7KhVe7W4s_QH7R60-hb4HnXrt7pyO04TH9tlfHYG8y6vFBJk8JAzKdu2L14LU0yNI&__tn__=*NK-R
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reflexão e construção de conhecimentos com a participação de grandes nomes 

da área e conteúdo valioso. 

O Fórum virtual foi uma forma encontrada pelo Colegiado de aproximação para 

fortalecer o setor, envolvendo os diferentes atores setoriais da cultura como 

forma de revigorar esta área com novas atividades na busca de alternativas que 

atendam às necessidades locais e qualificar os Conselhos Municipais para o 

exercício de sua função em um momento tão diferente. 

Durante estas três noites os painelistas abordaram temas sobre:  

21/07 A importância da formação do Gestor Público da Cultura 

22/07 Economia criativa como vetor do desenvolvimento econômico 

23/07 A participação Social e a Construção de Políticas Públicas Democráticas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNADOR ANUNCIA MAIS DE R$ 70 MILHÕES EM INVESTIMENTOS 

PARA A REGIÃO DA AMAUC -21 DE JULHO 

Governador do estado de Santa Catarina, Carlos Moises da Silva, anunciou na 

noite de ontem (21), mais de R$ 70 milhões de investimentos para a região do 

Alto Uruguai Catarinense. 

A presidente da Amauc, Prefeita Leani Schmitt e os Prefeitos da região, 

participaram da solenidade que aconteceu no IACC Garden, aonde o governo 
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anunciou a entrega de recursos para a Saúde, Infraestrutura, Educação, 

Saneamento e emendas parlamentares. 

Os 14 municípios que abrangem a Associação de Municípios do Alto Uruguai 

Catarinense (Amauc) vão receber valores referentes a emendas parlamentares 

impositivas que chegam a R$ 10,5 milhões. Os recursos serão aplicados em 

diferentes áreas. O pagamento ocorre por transferências especiais, ou seja, é 

realizado diretamente na conta dos municípios independentemente de 

celebração de convênios. Cada parlamentar possui o poder de escolher e indicar 

aplicações de determinada cota dos recursos públicos, empregando-os naquilo 

que é escolhido como prioritário. 

 
AMAUC REALIZA ASSEMBLEIA COM OS MUNICÍPIOS ASSOCIADOS – 23 

DE JULHO 

A Associação dos municípios do Alto Uruguai Catarinense, reuniu na manhã 

desta sexta-feira (23), prefeitos e vice-prefeitos dos municípios que fazem parte 

da entidade para a assembleia ordinária, que aconteceu na sede da associação. 

A assembleia teve como objetivo principal tratar de assuntos relacionados aos 

trabalhos da associação, a prefeita de Arabutã, Leani Kapp Schmitt, presidente 

da AMAUC, falou sobre a importância da participação de todos e dos trabalhos 

que são realizados pela entidade que dão suporte as ações desenvolvidas nos 

municípios. “Estamos trabalhando para reestruturação do setor de engenharia, 

arquitetura e topografia em razão da crescente demanda de serviços solicitados 

pelos municípios. Além da possibilidade de ampliar a equipe de profissionais foi 

debatido a aquisição de equipamentos mais modernos”, pontua. 

Ainda na pauta: foi debatido sobre a criação da Instância de Governança 

Regional – IGR Turismo, por unanimidade os prefeitos manifestaram apoio 

mesmo que alguns municípios neste primeiro momento continuem pertencendo 

a outra IGR, em razão dos projetos que já estão em andamento. Também foi 
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aprovado a participação da AMAUC no Termo de Acordo de Cooperação 

Técnica a ser firmado com o Ministério Público de Santa Catarina, através da 

Coordenadoria de Operações Administrativas, visando a segunda etapa do 

projeto “Saúde Fiscal dos Municípios”. 

Quanto ao retorno as aulas, a posição de todos os municípios foi de interceder 

junto ao Governo do Estado para adequação das Portarias que tratam das aulas 

presenciais e transporte escolar, que sejam revistas com a maior urgência, para 

que seja possível o retorno de 100% dos alunos para as aulas presenciais, assim 

como a ocupação dos CMEIs. Conforme informações representantes da 

Secretaria de Estado de Saúde -SES e a Secretaria de Estado de Educação –

SED, estarão reunidos neste sábado 24, para debater sobre o assunto e ajustar 

a nova portaria que será divulgada na próxima semana. 

Durante a reunião tivemos a presença do gerente regional da Epagri de 

Concórdia, Rafael Presotto, que falou sobre os trabalhos desenvolvidos pela 

entidade na região e as políticas públicas disponíveis que buscam apoiar o 

desenvolvimento e promover o ganho da atividade agropecuária, o gerente 

reafirmou o desejo de continuar e ampliar a parceria com os municípios para 

atender este setor de suma importância para economia do regional. 

 

Presidente da AMAUC fala sobre encaminhamentos da Assembleia  

Aconteceu na manhã desta sexta-feira 
(23) a Assembleia Geral da AMAUC, o 
encontro foi coordenado pela presidente 
da associação Leani Kapp Schmitt, e 
contou com a presença dos prefeitos e 
vice-prefeitos dos municípios que fazem 
parte da entidade, para debater e 
encaminhar sobre diversos temas 

importantes para os municípios e desenvolvimento regional.  
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REUNIÃO CIGA – 27 JULHO 

Novas soluções tecnológicas desenvolvidas pelo CIGA para melhoria da 

gestão pública foram apresentadas na tarde de ontem (27), na sede da 

associação. 

A presidente da Amauc, prefeita de Arabutã, Leani Kapp Schmitt, o secretário 

executivo Roberto Kurtz Pereira e a equipe técnica acompanharam o encontro e 

a apresentação feita pelo presidente do CIGA, Prefeito Silvio Zancanaro de 

Campos Novos e o diretor executivo Gilsoni Albino, sobre a assinatura digital do 

CIGA (de cadeia própria), a integração do acesso aos nossos sistemas com o 

gov.br e o e-CIGA. 

A Amauc firmou o termo de cooperação para uso do sistema e-CIGA que tem 

como objetivo agilizar a tramitação de processos administrativos; ampliar o 

acesso dos interessados; permitir o envio de informações por meio eletrônico; 

melhorar a comunicação dos atos processuais; facilitar a recuperação de dados 

e reduzir significativamente o uso de papel.  

#ciga #gestaopublica #gestaopublicamunicipal #gestaopublicaeficiente 

#parcerias #municípiosdaamauc 

 

 

CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO DA AMAUC PARTICIPAM DO 

CURSO DE CAPACITAÇÃO DO SIPIA - AGOSTO 

Teve início nesta segunda-feira (02/08), o curso de capacitação sobre o Sistema 

de Informações para a Infância e Adolescência (SIPIA/CT) promovido pela 

AMAUC através do Colegiado Regional de Assistência Social. 

O curso está sendo ministrado pela Psicóloga e ex-conselhereira Tutelar, Cintia 

Nowasco da Silva, que irá trabalhar com os grupos repassando o conhecimento 

https://www.facebook.com/hashtag/ciga?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKLAcbUuwIKqrc4QHDxf10a9KRHIYDEDRMH2QIS5e3BvOAjyHItpmafPg1WI_lqZ1PLaol_rBJ3VUgmgUGAQsY-Qvff8J-XvyvncuY21w4n18Rxks4IqyqMhLm-MMmynvcKiE3N5IeWpPYbPZCkPSNFFBywAe1Gg4ngJbYJt3-1PONBnIhKphZ18Oz-tHdduE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gestaopublica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKLAcbUuwIKqrc4QHDxf10a9KRHIYDEDRMH2QIS5e3BvOAjyHItpmafPg1WI_lqZ1PLaol_rBJ3VUgmgUGAQsY-Qvff8J-XvyvncuY21w4n18Rxks4IqyqMhLm-MMmynvcKiE3N5IeWpPYbPZCkPSNFFBywAe1Gg4ngJbYJt3-1PONBnIhKphZ18Oz-tHdduE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gestaopublicamunicipal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKLAcbUuwIKqrc4QHDxf10a9KRHIYDEDRMH2QIS5e3BvOAjyHItpmafPg1WI_lqZ1PLaol_rBJ3VUgmgUGAQsY-Qvff8J-XvyvncuY21w4n18Rxks4IqyqMhLm-MMmynvcKiE3N5IeWpPYbPZCkPSNFFBywAe1Gg4ngJbYJt3-1PONBnIhKphZ18Oz-tHdduE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gestaopublicaeficiente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKLAcbUuwIKqrc4QHDxf10a9KRHIYDEDRMH2QIS5e3BvOAjyHItpmafPg1WI_lqZ1PLaol_rBJ3VUgmgUGAQsY-Qvff8J-XvyvncuY21w4n18Rxks4IqyqMhLm-MMmynvcKiE3N5IeWpPYbPZCkPSNFFBywAe1Gg4ngJbYJt3-1PONBnIhKphZ18Oz-tHdduE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/parcerias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKLAcbUuwIKqrc4QHDxf10a9KRHIYDEDRMH2QIS5e3BvOAjyHItpmafPg1WI_lqZ1PLaol_rBJ3VUgmgUGAQsY-Qvff8J-XvyvncuY21w4n18Rxks4IqyqMhLm-MMmynvcKiE3N5IeWpPYbPZCkPSNFFBywAe1Gg4ngJbYJt3-1PONBnIhKphZ18Oz-tHdduE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVKLAcbUuwIKqrc4QHDxf10a9KRHIYDEDRMH2QIS5e3BvOAjyHItpmafPg1WI_lqZ1PLaol_rBJ3VUgmgUGAQsY-Qvff8J-XvyvncuY21w4n18Rxks4IqyqMhLm-MMmynvcKiE3N5IeWpPYbPZCkPSNFFBywAe1Gg4ngJbYJt3-1PONBnIhKphZ18Oz-tHdduE&__tn__=*NK-R
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necessário para o entendimento e alimentação do SIPIA CT. O treinamento, com 

duração de 16 horas, será oferecido para 57 conselheiros tutelares da região, 

dividido em 4 turmas, os encontros acontecem de 02 a 07 de agosto de 2021, no 

laboratório de Informática do SENAI em Concórdia. 

O sistema automatiza e organiza a rotina de trabalho dos conselheiros, que 

utilizam a ferramenta para registrar os atendimentos e gerenciar os documentos 

emitidos durante a aplicação das medidas protetivas. Seu objetivo é fortalecer 

as ações do Sistema de Garantias de Direitos e qualificar a elaboração, a 

execução, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas de direitos 

humanos de crianças e adolescentes. 

O SIPIA fundamenta-se no Estatuto da Criança e do Adolescente e tem três 

objetivos primordiais: 

 Operacionalizar na base a política de atendimento dos direitos, ou seja, 

possibilitar a mais objetiva e completa leitura possível da queixa ou situação 

da criança ou adolescente, por parte do Conselho Tutelar; 

 Encaminhar a aplicação da medida mais adequada com vistas ao 

ressarcimento do direito violado para sanar a situação em que se encontra a 

criança ou adolescente; 

 Subsidiar as demais instâncias - Conselhos de Direitos e autoridades 

competentes - na formulação e gestão de políticas de atendimento. 

 

 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS –LGPD – 10 DE AGOSTO 

A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense-AMAUC, em 

parceria com a Escola de Gestão Pública Municipal – EGEM, promovem curso 

sobre a Lei Geral de Proteção de Dados –LGPD (Lei nº 13.709/2018 – vigente 

desde 18/setembro/2020) e seus Impactos na Administração Pública Direta e 
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Indireta. O evento está acontecendo de forma virtual nos dias 10 e 11 de agosto, 

conduzido pelo Dr. Carlos Villela. 

O curso vai apresentar um panorama sobra a nova legislação brasileira de 

proteção de dados pessoais, com objetivo de repassar informações relevantes 

sobre a LGPD, esclarecer os impactos direcionados à administração pública, 

dirimir as dúvidas existentes sobre a legislação e nortear o caminho para a 

adequação, como: mapeamento de processos, instrumentos jurídicos, 

ferramentas de gestão de consentimentos, políticas e códigos de privacidade, 

entre outros. 

 

 

Colegiado de Assistência Social da Amauc, realizou reunião presencial 

ontem (11), na Câmara de Vereadores de Seara 

Colegiado de Assistência Social da Amauc, realizou reunião mensal ordinária de 

forma presencial, ontem (11), na Câmara de Vereadores de Seara, com 

representantes da assistência social de Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, 

Ipira, Ipumirim, Irani, Itá, Lindóia do Sul, Peritiba, Piratuba, Seara e Xavantina. 

Os encontros são um espaço de troca, pactuação de ações regionais, 

informações técnicas   que contribuem para o fortalecimento dos serviços e da 

política da assistência social nos municípios. 

Dentre os assuntos tratados destacamos: 

 O retorno gradativo das atividades presenciais dos serviços de convivência e 
fortalecimento de vínculos desenvolvidos nas unidades de CRAS - Centro de 
Referência de Assistência Social e dos CREAS - Centros de Referência 
Especializados de Assistência Social, que em decorrência da pandemia da Covid-
19, estavam sendo realizados de forma remota. Cada município relatou o seu cenário 
e o processo gradativo deste retorno, considerando as recomendações sanitárias de 
segurança e seguindo um plano de retorno. 

 A necessidade de ampliação de políticas públicas interdisciplinares especificas 
(saúde, educação, habitação) para atender o crescente número de imigrantes e 
migrantes que chegam na região e tem como referência de acolhimento os CRAS. 
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 A necessidade de investimento em ações voltadas a crescente violência contra 
idosos, mulheres, crianças e adolescentes. 

 Informes sobre eventos intermunicipais, estadual e regionais que estão programados 
para o período de setembro a dezembro; 

 Cronograma das reuniões que serão realizadas pelo Colegiado de forma presencial, 
sendo o próximo encontro no município de Ipira, no dia 14 de setembro. 

O encontro contou com a participação virtual da Assistente Social da SDS/SC, 

Neylen Junckes, que debateu sobre as medidas socioeducativas em meio aberto 

e como cada município tem encaminhado essa política em seu território. Ainda 

foi debatido sobre a importância da utilização do SIPIA SINASE. 

SIPIA SINASE - O Sistema Nacional de Acompanhamento de Medidas 

Socioeducativas (SIPIA SINASE), é uma ferramenta de informações em rede 

para registro e tratamento de dados referentes a adolescentes em conflito com 

a lei em cumprimento de medidas socioeducativas. O Sistema faz a integração 

entre as unidades executoras de medidas socioeducativas, ministério público, 

varas da infância e juventude, delegacias, CREAS e demais órgãos das esferas 

municipal, estadual e federal. 

 

 

CULTURA DA AMAUC – 16 DE AGOSTO 

A reunião está sendo coordenada 

pelo Presidente do Colegiado, 

Bruno Dariva e pela assessora do 

colegiado Bia Mattar. Em pauta: 

Avaliação do I Fórum Regional de 

Cultura, Edital Elisabete Anderle, Lei Aldir Blanc e encaminhamentos para 

realização de atividades culturais regionais. 
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CAPACITAÇÃO LEI ELISABETE ANDERLE – 31 DE AGOSTO 

Atenção agentes Culturais da região da AMAUC  

Você quer enviar projetos ao Edital 

Elisabete Anderle de Incentivo à Cultura do 

Estado de Santa Catarina e precisa de mais 

orientações de como fazer? Então garanta a 

sua vaga na oficina que irá acontecer no dia 

31 de agosto, iremos abordar aspectos de 

inserção do projeto na plataforma de inscrição 

e a formatação básica de conteúdo na 

elaboração do projeto. 

VAGAS LIMITADAS (inscrições somente para agentes culturais da região da 

Amauc) 

Inscrições até dia 27/08/2021 através do link: https://bit.ly/2W3D0rb 

 

 

Inscrição aberta. Garanta a sua.  

Diálogos sobre o acolhimento de 

Crianças e Adolescentes. 

Exclusivo para os municípios da AMAUC, 

pela plataforma zoom. 

Datas: 24/09, 27/09, 1/10, 5/10 e 13/10 

Parcerias: AMAUC, FECAM e CEDCA  

Este espaço de diálogo compreende uma 

capacitação de 12 horas, através de temas 

afetos aos serviços de proteção social 

especial de alta complexidade. 

Público alvo: equipes de Abrigos: Coordenador, Psicólogo, Assistente Social, 

Monitores Sociais, Educadores e outros trabalhadores com a finalidade da 

qualificação dos serviços ofertados. Podem participar ainda representantes de 

CMDCA, Conselhos Tutelares e trabalhadores do SUAS. 

VAGAS LIMITADAS (inscrições somente para servidores dos municípios 

pertencentes a AMAUC) Inscrições de 25 de agosto a 15 de setembro - 

https://bit.ly/3jgVVY1 

https://bit.ly/2W3D0rb?fbclid=IwAR1rfqMyWw6TtbZCi4upyLtS8zB6vDQqeXgmjCSqmNlFwzB6WlOBZreVlks
https://bit.ly/3jgVVY1?fbclid=IwAR2pDKR71Evb4BlLzuF_23n23Q4v8OoZyEKPFh1BExZbSf1QCBWtRdGZCVI
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SAÚDE - 27 DE AGOSTO 

Durante os meses de julho e agosto 25 profissionais foram capacitados para 

atender nas salas de vacinas da região da Amauc. 

Nesta sexta-feira, 27 de agosto, encerrou-se a segunda turma da capacitação 

ministrada pela monitora da SES, enfermeira e epidemiologista Sandrea 

Kinczeski Vaz. O curso foi organizado pela Associação de Municípios do Alto 

Uruguai Catarinense – Amauc, CIS Amauc e será certificado pela Escola de 

Formação em Saúde - EFOS. 

A primeira edição do treinamento realizado no mês de julho capacitou 14 

profissionais e nesta segunda turma mais 11, já são 25 profissionais treinados 

para atender a população nas salas de vacinas da região da AMAUC, de acordo 

com o calendário vacinal e a grande demanda imposta pelo momento de 

pandemia da Covid-19.  

Participaram da segunda turma além dos sete municípios da região da Amauc 

(Alto Bela Vista, Arabutã, Concórdia, Ipira, Irani, Presidente Castelo Branco, 

Seara), quatro da Macrorregião (Campo Erê, Catanduvas, Erval Velho e 

Luzerna) totalizando 15 novos profissionais treinados para atenderem a 

população nas salas de vacinas da Macrorregião. 

 

 

 

CULTURA – Oficina– Edital Elisabete Anderle – 31 DE AGOSTO 

Está acontecendo - Oficina virtual de elaboração de projetos culturais – Edital 

Elisabete Anderle  

Foi pensando em auxiliar os agentes Culturais da região da AMAUC que a 

associação através do Colegiado de Cultura regional organizou a oficina de 

elaboração de projetos com a Bia Mattar. O encontro está acontecendo de forma 

virtual e irá aborda aspectos de inserção do projeto na plataforma de inscrição e 
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a formatação básica de conteúdo na elaboração do projeto para o Edital 

Elisabete Anderle. 

O Edital Elisabete Anderle de Incentivo à Cultura está com inscrições abertas 

para todo o Estado de Santa Catarina “através da oficina iremos repassar 

informações sobre a elaboração e o processo técnico para que cada um 

apresente seus projetos com força de aprovação já que o edital oferece 

perspectivas de contemplação regional”, pontua Bia. 

Sobre o Edital: 

As inscrições ocorrerão de forma gratuita e virtual até as 23h50 do dia 20 de 

setembro de 2021. Os prêmios serão distribuídos a 215 projetos de todas as 

regiões do estado divididos em três editais: Patrimônio e Paisagem Cultural, 

Artes e Artes Populares.  

O Edital Artes conta com as categorias Artes Visuais; Dança; Música; Teatro; 

Letras - Livro, Leitura e Literatura, com recursos financeiros na ordem de R$ 

2.250.000,00. 

O Edital Artes Populares tem as categorias Artes Circenses; Culturas 

Populares e Diversidades; Culturas Negras e Afro-Brasileiras; e Culturas dos 

Povos Indígenas, distribuindo um montante de R$1.150.000,00. 

O Edital Patrimônio e Paisagem Cultural subdivide-se nas categorias 

Patrimônio Material e da Paisagem Cultural; Patrimônio Imaterial; Museus; e 

Bibliotecas Públicas, com recursos financeiros totalizando R$ 1.960.000,00. 

inscrição e editais https://elisabeteanderle.fepese.org.br/#!/premio 

 

 

 

 

 

 

https://elisabeteanderle.fepese.org.br/?fbclid=IwAR0IvhQF2W7YKztZ9jFGbtiBSmtRDZi9IgoaUgAauRYiTg_r0ILwCoKFNoo#!/premio
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EDUCAÇÃO – REUNIÃO COLEGIADO – 2 DE SETEMBRO 

Acontece agora reunião do Colegiado de Educação da AMAUC   

Secretários de Educação do 

Alto Uruguai Catarinense 

participam da reunião virtual 

coordenada pelo presidente do 

colegiado Neuri Comin e o nosso 

consultor em educação 

Humberto Dalpizzol, em debate:  

Organização da CONAE/Intermunicipal, formação da Comissão Regional, 

enfoque no monitoramento e avaliação dos PMEs nos municípios, forma de 

realização e o material a ser utilizado como referência nos Municípios.  

Parecer 06/2021 do CNE - Questão da avaliação, reprovação e currículo 

contínuo nas redes de educação. 

Jornada de aprendizagem online do FUNDEB-MEC. 

Nota de Alerta n. 14/2021/DIVE/SES/SC (alerta para os estabelecimentos de 

ensino diante da transmissão comunitária do variante delta no estado de Santa 

Catarina e para o fortalecimento das medidas de prevenção). 

#municípiosdaAMAUC #AMAUC #colegiadodeeducaçãoAMAUC #educação 

#conferênciaeducação #ensino #conae 

 

 

SAÚDE – REUNIÃO MENSAL – 3 DE SETEMBRO 

Secretários de Saúde 

estão reunidos na sede 

da Amauc para a reunião 

mensal do Comissão 

Intergestores Regional do 

Alto Uruguai Catarinense 

– Macrorregião Meio-

Oeste e Serra 

Catarinense – Concórdia.  

Importante momento de debates, aprovações e fortalecimento para a gestão 

da saúde dos municípios. 

#saúde #circoncórdia #cisamauc #comissãodesaúde #municípiosdaamauc 

 

https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeStDkS9ERFZJpNnj3_o7itPhHHls4Z7EwNJZWnhuF2IHKC9ZRu1gM1fMerbpKt-JP3NxJ6LKxG5ij-FAl_85hHp5RxYKSAir9giBdNn_xq5t9HTZfOGuxBW3mkm9mzdecEcAtnljqyV5OHRK7Y4cegLfcmJR0jbzqmN6df9Mg-sisintR-FUhP6aLQdkiexE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeStDkS9ERFZJpNnj3_o7itPhHHls4Z7EwNJZWnhuF2IHKC9ZRu1gM1fMerbpKt-JP3NxJ6LKxG5ij-FAl_85hHp5RxYKSAir9giBdNn_xq5t9HTZfOGuxBW3mkm9mzdecEcAtnljqyV5OHRK7Y4cegLfcmJR0jbzqmN6df9Mg-sisintR-FUhP6aLQdkiexE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/colegiadodeeduca%C3%A7%C3%A3oamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeStDkS9ERFZJpNnj3_o7itPhHHls4Z7EwNJZWnhuF2IHKC9ZRu1gM1fMerbpKt-JP3NxJ6LKxG5ij-FAl_85hHp5RxYKSAir9giBdNn_xq5t9HTZfOGuxBW3mkm9mzdecEcAtnljqyV5OHRK7Y4cegLfcmJR0jbzqmN6df9Mg-sisintR-FUhP6aLQdkiexE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C3%A7%C3%A3o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeStDkS9ERFZJpNnj3_o7itPhHHls4Z7EwNJZWnhuF2IHKC9ZRu1gM1fMerbpKt-JP3NxJ6LKxG5ij-FAl_85hHp5RxYKSAir9giBdNn_xq5t9HTZfOGuxBW3mkm9mzdecEcAtnljqyV5OHRK7Y4cegLfcmJR0jbzqmN6df9Mg-sisintR-FUhP6aLQdkiexE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/confer%C3%AAnciaeduca%C3%A7%C3%A3o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeStDkS9ERFZJpNnj3_o7itPhHHls4Z7EwNJZWnhuF2IHKC9ZRu1gM1fMerbpKt-JP3NxJ6LKxG5ij-FAl_85hHp5RxYKSAir9giBdNn_xq5t9HTZfOGuxBW3mkm9mzdecEcAtnljqyV5OHRK7Y4cegLfcmJR0jbzqmN6df9Mg-sisintR-FUhP6aLQdkiexE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ensino?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeStDkS9ERFZJpNnj3_o7itPhHHls4Z7EwNJZWnhuF2IHKC9ZRu1gM1fMerbpKt-JP3NxJ6LKxG5ij-FAl_85hHp5RxYKSAir9giBdNn_xq5t9HTZfOGuxBW3mkm9mzdecEcAtnljqyV5OHRK7Y4cegLfcmJR0jbzqmN6df9Mg-sisintR-FUhP6aLQdkiexE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/conae?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVeStDkS9ERFZJpNnj3_o7itPhHHls4Z7EwNJZWnhuF2IHKC9ZRu1gM1fMerbpKt-JP3NxJ6LKxG5ij-FAl_85hHp5RxYKSAir9giBdNn_xq5t9HTZfOGuxBW3mkm9mzdecEcAtnljqyV5OHRK7Y4cegLfcmJR0jbzqmN6df9Mg-sisintR-FUhP6aLQdkiexE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOnnNlX_T_u3eLPbljFlRS7ok1MGJzp5_j3XgDpPzN8bLE7OYUE7cOSwF9VzZ3gZzn6eObkOW-wdmsTGl8_WhehthE5ntfEp_Y_6N3TH1bsfrMz03k0_SBO7H3N41PigR4RUqA5Olu7WjLXzfPhuEUNuXGetOQrU6MZOXQVG17ps4OcY94kZAsjgKOKGgnOBE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/circonc%C3%B3rdia?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOnnNlX_T_u3eLPbljFlRS7ok1MGJzp5_j3XgDpPzN8bLE7OYUE7cOSwF9VzZ3gZzn6eObkOW-wdmsTGl8_WhehthE5ntfEp_Y_6N3TH1bsfrMz03k0_SBO7H3N41PigR4RUqA5Olu7WjLXzfPhuEUNuXGetOQrU6MZOXQVG17ps4OcY94kZAsjgKOKGgnOBE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cisamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOnnNlX_T_u3eLPbljFlRS7ok1MGJzp5_j3XgDpPzN8bLE7OYUE7cOSwF9VzZ3gZzn6eObkOW-wdmsTGl8_WhehthE5ntfEp_Y_6N3TH1bsfrMz03k0_SBO7H3N41PigR4RUqA5Olu7WjLXzfPhuEUNuXGetOQrU6MZOXQVG17ps4OcY94kZAsjgKOKGgnOBE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/comiss%C3%A3odesa%C3%BAde?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOnnNlX_T_u3eLPbljFlRS7ok1MGJzp5_j3XgDpPzN8bLE7OYUE7cOSwF9VzZ3gZzn6eObkOW-wdmsTGl8_WhehthE5ntfEp_Y_6N3TH1bsfrMz03k0_SBO7H3N41PigR4RUqA5Olu7WjLXzfPhuEUNuXGetOQrU6MZOXQVG17ps4OcY94kZAsjgKOKGgnOBE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVOnnNlX_T_u3eLPbljFlRS7ok1MGJzp5_j3XgDpPzN8bLE7OYUE7cOSwF9VzZ3gZzn6eObkOW-wdmsTGl8_WhehthE5ntfEp_Y_6N3TH1bsfrMz03k0_SBO7H3N41PigR4RUqA5Olu7WjLXzfPhuEUNuXGetOQrU6MZOXQVG17ps4OcY94kZAsjgKOKGgnOBE&__tn__=*NK-R
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ASSEMBLEIA –  ASSEMBLEIAS CONJUNTAS DA AMAUC E CONSÓRCIO 

LAMBARI - 10 DE SETEMBRO 

Prefeitos e vice-prefeitos 

estiveram reunidos na sede da 

Associação dos Municípios do 

Alto Uruguai Catarinense para 

assembleias conjuntas da 

Amauc e Consórcio Lambari, 

que aconteceu na manhã 

desta sexta-feira, 10 de setembro. 

O vice-presidente da Amauc, 

Marcelo Baldissera e o 

presidente do Consórcio 

Lambari, Rogério Pacheco, 

coordenam os trabalhos.  

 

Os prefeitos contaram com a presença do 

diretor da ARIS – Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento, Adir Faccio, 

convidado para falar sobre o Marco Legal de 

Saneamento e a necessidade da 

revisão/atualização dos planos de resíduos 

sólidos e planos de saneamento, e a 

contratação/repactuação dos contratos de prestação do serviço de saneamento 

dos municípios (água/esgotamento urbano). Também foram repassadas 

informações sobre o convênio TRATASAN, o qual foi concluído pelo Consórcio 

Lambari e está em análise técnica da ARIS. O projeto visa proporcionar aos 

municípios com população menor de 15 mil habitantes alternativas individuais 

para o tratamento do esgotamento sanitário. Para a revisão das metas dos 

planos de saneamento e resíduos sólidos a equipe técnica do Consórcio Lambari 

deverá auxiliar os municípios, uma vez que participou na elaboração dos citados 

planos. 

Também foi aprovado o envio de um documento à coordenação de Interiorização 

da Polícia Federal, relatando a situação migratória na região da AMAUC e a 
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demanda reprimida para regularização dos imigrantes que precisam passar pela 

Operação Acolhida para conseguirem a documentação necessária com a 

finalidade de acessar o mercado de trabalho, serviços de saúde e social. A 

proposta da região é que seja realizada uma operação força tarefa para resolver 

essa situação. 

 

PALESTRA - LEI DE LICITAÇÕES – 16 DE SETEMBRO 

A Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC em 

parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB subseção Concórdia, 

organizam a palestra “A advocacia pública e privada no âmbito da nova Lei de 

Licitações: avanços e retrocessos”, com o Dr. Marcos Fey Probst. 

O objetivo é discutir as alterações promovidas pela Lei nº 14.133/2021 em face 

da atuação da advocacia pública e privada, a exemplo da possibilidade da 

promoção de defesa judicial dos agentes públicos pela advocacia pública, da 

contratação de serviços jurídicos pelo Poder Público e da responsabilização de 

agentes públicos e empresas na nova legislação. 

A palestra é dirigida para advogados, assessores e procurados municipais e 

demais advogados que labutam na área de Direito Público, que pertencem à 

subseção da OAB-SC de Concórdia e dos municípios da AMAUC. 

Faça a sua Inscrição https://forms.gle/Lb1Ak9ueUyM1E8kx8 

23 de setembro de 2021 

18h às 19h30 

Sala de reuniões da AMAUC – Rua Marechal Deodoro, 772, 12º andar – 

Edifício Mirage Office – Concórdia SC 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FLb1Ak9ueUyM1E8kx8%3Ffbclid%3DIwAR2fv0QLHstS7sbWEyRnFaF99TNHKQEMtKaZJ7zStYEBOA-GvAH47tZ-wy8&h=AT2n9l7Zt_OIpAfieVxp12lJF9KgA9JAttAA135Wd0USZigb15PEZ2rULQo927EeIC921UarqabRVRGm7m2sO8UvjO1BYyQcvHyA3pRTUXkOVTtObX8IROVc6tEh2VS2gA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1JuAiHSPZuLCFigRqicictLmkUSDR4aRg7Sy9HcdEp5C29kKZcVZOorWyG8Msa8DRcX0qf8usd0hlUQjAgz-tllV5TSXQGxA_AUlj5_6-qZHyJPnnElGbxykASDEYK_kwBuZuurWgCESVvJ6fYhzt3PSasWvXGaa7Zu40fSUYFalV4Tfb1PiTTSSHGjq9Oh4NLnLh4
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ASSITÊNCIA SOCIAL – 16 DE SETEMBRO 

A assistente social da Amauc, Neusa Poletto Pucci, juntamente com os 

Assistentes Sociais dos municípios de Concórdia, Irani, Itá e Seara participam 

presencialmente das reuniões do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de 

Assistência Social - COEGEMAS, e da Comissão Intergestores Bipartite da 

Assistência Social de Santa Catarina - CIB, que acontecem no município de 

Lages, nesta quinta-feira 16. 

Em pauta assuntos relacionados a política de assistência social, 

financiamentos e capacitações. 

 

 

NUTRIÇÃO – 16 DE SETEMBRO 

“Ansiedade e Depressão, Neurociências e Suplementação” foi tema da 

capacitação do Colegiado de Nutrição da AMAUC 

Nutricionistas da região da Amauc, participaram da capacitação sobre 

Ansiedade e Depressão, Neurociências e Suplementação com o farmacêutico  

Dr. Fabrício Assini, o encontro aconteceu na sede da associação na quinta-feira 

(16) e sexta-feira (17). 

As capacitações organizadas pelo colegiado tem como objetivo aprimorar o 

conhecimento dos profissionais da saúde e da educação para atuarem de forma 

mais certeira. “Este tema esteve em voga em diversas reuniões mensais do 

grupo e vem de encontro com a necessidade que tem aumento, pelo atual 

contexto de pandemia e o crescente número de pacientes e comunidade escolar 

com quadros de ansiedade e depressão. Mostrando que a nutrição pode ir além, 

se olharmos o paciente como um todo e em alguns casos utilizar da 

suplementação para repor deficiências nutricionais”, destaca a coordenadora do 

colegiado, nutricionista de Concórdia, Sirlei Michelotti. 
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Durante o e ncontro foram abordados temas relacionados ao sistema nervoso, 

trazendo a importância de pensarem no cérebro como um órgão anatômico, 

bioquímico e fisiológico. Pontos importantes sobre o papel da alimentação 

equilibra e a prática de exercícios físicos para a manutenção da saúde mental, 

foram abordados demonstrando que esses fatores têm influência na 

neurogênese. Ainda discorreu sobre a espiritualidade, mostrando artigos 

científicos que sugerem que o poder da fé traz benefícios e que depende de cada 

ser exercer esse poder. “Espero ter repassado aos profissionais conhecimento 

para compreenderem a sequência mais racional de intervenções a serem feitas 

quando forem identificados sintomas de ansiedade e depressão nos pacientes e 

o como utilizar as suplementações”, pontua Assini. 

 

 

CULTURA – REUNIÃO COLEGIADO – 21 DE SETEMBRO 

Importantes debates acontecendo na reunião mensal do Colegiado Regional 

de Cultura da Amauc  

Em pauta: Edital Elizabete Anderle, Lei Adir Blanc - Etapa Estadual, Planos 

Municipais de Cultura, Fundos Municipais e Conselhos Municipais. 

#colegiadodecultura #municipiosdaAMAUC #altouruguaicatarinense #cultura 

#gestão 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/colegiadodecultura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnDL06ByvID6e3FWzrZnoxqUrLETSGWzuGBhQ8XAWNXBMEIRf1m3lZF0UIhqrC7aHpXc_HM5h3Upss0tnuK45QprEA1mOkkMAD4ba_CIX5oa6VjT6puikPL060007eb4MPbmYx_q4BPCEm4zKTf3kyWhoqy8q1iE6OZ9TZwCjWiIHleAKkRRbGkn5VUCoEByY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnDL06ByvID6e3FWzrZnoxqUrLETSGWzuGBhQ8XAWNXBMEIRf1m3lZF0UIhqrC7aHpXc_HM5h3Upss0tnuK45QprEA1mOkkMAD4ba_CIX5oa6VjT6puikPL060007eb4MPbmYx_q4BPCEm4zKTf3kyWhoqy8q1iE6OZ9TZwCjWiIHleAKkRRbGkn5VUCoEByY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/altouruguaicatarinense?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnDL06ByvID6e3FWzrZnoxqUrLETSGWzuGBhQ8XAWNXBMEIRf1m3lZF0UIhqrC7aHpXc_HM5h3Upss0tnuK45QprEA1mOkkMAD4ba_CIX5oa6VjT6puikPL060007eb4MPbmYx_q4BPCEm4zKTf3kyWhoqy8q1iE6OZ9TZwCjWiIHleAKkRRbGkn5VUCoEByY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/cultura?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnDL06ByvID6e3FWzrZnoxqUrLETSGWzuGBhQ8XAWNXBMEIRf1m3lZF0UIhqrC7aHpXc_HM5h3Upss0tnuK45QprEA1mOkkMAD4ba_CIX5oa6VjT6puikPL060007eb4MPbmYx_q4BPCEm4zKTf3kyWhoqy8q1iE6OZ9TZwCjWiIHleAKkRRbGkn5VUCoEByY&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/gest%C3%A3o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXnDL06ByvID6e3FWzrZnoxqUrLETSGWzuGBhQ8XAWNXBMEIRf1m3lZF0UIhqrC7aHpXc_HM5h3Upss0tnuK45QprEA1mOkkMAD4ba_CIX5oa6VjT6puikPL060007eb4MPbmYx_q4BPCEm4zKTf3kyWhoqy8q1iE6OZ9TZwCjWiIHleAKkRRbGkn5VUCoEByY&__tn__=*NK-R
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EDUCAÇÃO – REUNIÃO COLEGIADO – 23 DE SETEMBRO 

Com participação da nossa presidente, prefeita de Arabutã Leani Kapp Schmitt 

e o nosso consultor em educação Humberto Dalpizzol, acontece agora reunião 

do Colegiado de Educação da AMAUC. 

Importantes assuntos e encaminhamentos. 

 Organização da CONAE/2021 – Municipal e Regional 

- Definição da data em NOVEMBRO para CONAE Municipal e Regional - 

Escolha dos membros para nomear a comissão organizadora regional da 

CONAE/2021- Apresentação do MODELO de regimento interno para a 

CONAE/Municipal/Regional 

 Apresentação da plataforma Literária Árvore 

 Compartilhar sobre o SAEB – Como os municípios estão se preparando? 

 * Contado/agenda das CREs com assuntos abordados em reunião da SED-

SC com municípios que possuem gestão compartilha com a rede estadual* 

#colegiadodeeducaçãoAMAUC 

#educaçãomunicipal #municipiosdaAMAUC  

 

 

PALESTRA - A ADVOCACIA PÚBLICA E PRIVADA NO ÂMBITO DA NOVA 

LEI DE LICITAÇÕES: AVANÇOS E RETROCESSOS 

Acontece agora  

Palestra com o Dr. Marcos Fey Probst, “A advocacia pública e privada no 

âmbito da nova Lei de Licitações: avanços e retrocessos”, organizada pela 

Associação dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense – AMAUC em parceria 

com a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB subseção Concórdia. 

Advogados, assessores, procurados municipais e demais advogados que 

trabalham na área de Direito Público nos municípios da AMAUC e que pertencem 

https://www.facebook.com/hashtag/colegiadodeeduca%C3%A7%C3%A3oamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCbar2uN-0U5GF1-QbYPJTJz93KqA45QJzyociknVCWMRWCfcrPO5aMHiW7V7BgZiMWNi-PA6sIlMiewBXwTBKzB-_WqoM4J3fdNr52H9BkVOAp12veVaIVuPj45MADsb8PPGU_kaTXAsbDitY6kgcTZI2RGBm7ZL32rx0njvPhcpP_TBqBswwESvLd6IUz-Y&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/educa%C3%A7%C3%A3omunicipal?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCbar2uN-0U5GF1-QbYPJTJz93KqA45QJzyociknVCWMRWCfcrPO5aMHiW7V7BgZiMWNi-PA6sIlMiewBXwTBKzB-_WqoM4J3fdNr52H9BkVOAp12veVaIVuPj45MADsb8PPGU_kaTXAsbDitY6kgcTZI2RGBm7ZL32rx0njvPhcpP_TBqBswwESvLd6IUz-Y&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCbar2uN-0U5GF1-QbYPJTJz93KqA45QJzyociknVCWMRWCfcrPO5aMHiW7V7BgZiMWNi-PA6sIlMiewBXwTBKzB-_WqoM4J3fdNr52H9BkVOAp12veVaIVuPj45MADsb8PPGU_kaTXAsbDitY6kgcTZI2RGBm7ZL32rx0njvPhcpP_TBqBswwESvLd6IUz-Y&__tn__=*NK*F
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à subseção da OAB-SC de Concórdia estão participando do encontro que trata 

sobre as alterações promovidas pela Lei nº 14.133/2021 em face da atuação da 

advocacia pública e privada, a exemplo da possibilidade da promoção de defesa 

judicial dos agentes públicos pela advocacia pública, da contratação de serviços 

jurídicos pelo Poder Público e da responsabilização de agentes públicos e 

empresas na nova legislação. 

O Secretário Executivo da Amauc, Roberto Kurtz Pereira, destaca a 

importância desses encontros para debater sobre a nova lei, “a nova lei de 

licitações reuniu em um só instrumento as normas previstas na Lei de Licitações, 

do Pregão Eletrônico e Presencial e do Regime Diferenciado de Contratações 

Públicas, além de regulamentar o instituto do credenciamento. A palestra com o 

Dr. Marcos vem num momento oportuno, pois se trata de um profissional da mais 

alta qualificação sobre o assunto”. 

#municipiosdaAMAUC #leidelicitações 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSITÊNCIA SOCIAL - "Diálogos sobre o acolhimento de Crianças e 

Adolescentes" – 24 DE SETEMBRO 

A nossa presidente, prefeita Leani Kapp Schmitt, participou na manhã desta 

sexta-feira (24), do primeiro encontro virtual - "Diálogos sobre o acolhimento de 

Crianças e Adolescentes", organizado pela AMAUC em parceria com a FECAM 

e CEDCA.  

Pela programação proposta o primeiro módulo foi realizado com a participação 

da coordenadora de Políticas Públicas da FECAM, Janice Merigo, que 

https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCs0yldRsCqP8dAPxpgCJ3sCGq0yCxg2w_mcQkZgEMUUXEUk38_ihzz-BDJNZlriC_qtrrLVZ1kBIrwzU2sGc4pXhaW2kL8JdR7Al1CLxoawqN_PIUeBsrThB6SDEAps3ubmIB0dweLZyVCykwd5ewO2qoWj08lDI3R0sXeXsZGoLUgjXWzBWjGVrK4Nwo2k8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leidelicitac%CC%A7o%CC%83es?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUCs0yldRsCqP8dAPxpgCJ3sCGq0yCxg2w_mcQkZgEMUUXEUk38_ihzz-BDJNZlriC_qtrrLVZ1kBIrwzU2sGc4pXhaW2kL8JdR7Al1CLxoawqN_PIUeBsrThB6SDEAps3ubmIB0dweLZyVCykwd5ewO2qoWj08lDI3R0sXeXsZGoLUgjXWzBWjGVrK4Nwo2k8&__tn__=*NK-R
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transcorreu sobre o SUAS e o Serviço de Acolhimento, apontando elementos 

essenciais sobre o contexto do acolhimento. Destacando a importância de toda 

a rede de atendimento ser um coadjuvante neste processo fortalecendo os 

vínculos comunitários assegurando assim o cumprimento de direitos. 

Este espaço de diálogos vai compreender uma capacitação de 12 horas, com 

temas afetos aos serviços de proteção social especial de alta complexidade, para 

auxiliar os trabalhadores a entenderem a aplicação do acolhimento em todas as 

suas etapas. 

24/09 O SUAS e o Serviço de Acolhimento  

Janice Merigo - Coordenadora de Políticas Públicas da FECAM  

28/09 Abrigo Institucional: que casa é essa!?  

Janice Merigo - Coordenadora de Políticas Públicas da FECAM  

01/10 O Trabalho dos Educadores Sociais no Serviço de Acolhimento 

Institucional  

Maristela Cizeski, Coordenadora do CEDCA e Consultora em Serviços de 

Acolhimento.  

05/10 Atribuições e Metodologia de Trabalho dos Educadores no Acolhimento 

Institucional  

Alice Bittencourt, Consultora da Fiocruz sobre Serviços de Acolhimento 

Institucional e Familiar 

13/10 A Gestão dos Abrigos  

Alice Bittencourt, Consultora da Fiocruz sobre Serviços de Acolhimento 

Institucional e Familiar 

#municipiosdaAMAUC #capacitações #acolhimento 

  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZ-oCU_wWZU17JBJIhBE7W-3XmQ_Zg1voXXo5AORzrqK5PzZUu_oU18ZsYLUl7P091NaE0PKyX21QABvnb7gipXqgcSYDQPjRJHEtg0p8Z_Fbk1nMfM88RlpFSwtcKk3np9-DqU0eyj47xa_rvwHvtOIkYcjHsMutETmHL-0TzlszUzRhNJY9mkECL5M5SPEM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/capacita%C3%A7%C3%B5es?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZ-oCU_wWZU17JBJIhBE7W-3XmQ_Zg1voXXo5AORzrqK5PzZUu_oU18ZsYLUl7P091NaE0PKyX21QABvnb7gipXqgcSYDQPjRJHEtg0p8Z_Fbk1nMfM88RlpFSwtcKk3np9-DqU0eyj47xa_rvwHvtOIkYcjHsMutETmHL-0TzlszUzRhNJY9mkECL5M5SPEM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/acolhimento?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWZ-oCU_wWZU17JBJIhBE7W-3XmQ_Zg1voXXo5AORzrqK5PzZUu_oU18ZsYLUl7P091NaE0PKyX21QABvnb7gipXqgcSYDQPjRJHEtg0p8Z_Fbk1nMfM88RlpFSwtcKk3np9-DqU0eyj47xa_rvwHvtOIkYcjHsMutETmHL-0TzlszUzRhNJY9mkECL5M5SPEM&__tn__=*NK-R
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CAPACITAÇÃO – 28 DE SETEMBRO 

Aconteceu na tarde de hoje (28), o segundo encontro da capacitação Diálogos 

sobre o acolhimento de Crianças e Adolescentes, organizado pela AMAUC em 

parceria com a FECAM e CEDCA. 

A coordenadora de Políticas Públicas da FECAM, Janice Merigo, abordou o 

tema Abrigo Institucional: que casa é essa!? discorrendo sobre a estrutura dos 

abrigos, acolhimento, a importância do registro das histórias de vida de quem 

passa pela casa. 

Foram organizados cinco encontros com temas afetos aos serviços de 

proteção social especial de alta complexidade, para auxiliar os trabalhadores a 

entenderem a aplicação do acolhimento em todas as suas etapas. 

 

 

POLÍTICA IMIGRANTES - Representantes da AMAUC estiveram em Brasília 

em busca de agilidade para regularização dos imigrantes – 30 DE 

SETEMBRO 

A presidente da Amauc, Leani Kapp Schmitt, prefeita de Arabutã, o prefeito de 

Seara, Edemilson Canale, acompanhados do vice-prefeito de Arabutã Olguin 

Ricardo Mentz, dos Secretários de Assistência Social de Concórdia, Jaime 

Bernardi e de Seara, Gilberto Gonçalves e a assistente social da associação, 

Neusa Poletto Pucci, estiveram no Ministério da Justiça e Segurança Pública, na 

tarde de ontem, 29 de setembro. 

Os representantes da região da Amauc foram recebidos pelo diretor de 

Promoção de Políticas de Justiça, Dr. Bruno Andrade Costa, para tratar das 

políticas públicas que atendam as demandas de imigrantes que chegam aos 

municípios da Amauc. 

“Tivemos uma reunião muito boa e saímos com encaminhamentos que irão nos 

ajudar a regularizar a documentação migratória de uma forma mais rápida, para 
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garantir que os imigrantes tenham acesso aos seus direitos básicos e inserção 

ao mercado de trabalho”, destaca a presidente da Amauc, prefeita Leani. 

O secretário Jaime também avaliou de forma positiva o encontro. “Ficou 

acordado que teremos um aumento no número de atendimentos e os municípios 

farão um pré-agendamento para que se possa dirimir toda a questão 

documental. Acreditamos que desta forma iremos conseguir suprir a nossa 

demanda, uma vez que os imigrantes irão se dirigir a polícia federal com a 

documentação necessária e agenda marcada para atendimento”, finaliza. 

 

Capacitação - Diálogos sobre o acolhimento de Crianças e Adolescentes - 

1º DE OUTUBRO 

Está acontecendo agora o terceiro encontro da capacitação Diálogos sobre o 

acolhimento de Crianças e Adolescentes, organizado pela AMAUC em parceria 

com a FECAM e CEDCA. A coordenadora do Conselho Estadual dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, Maristela Cizeski, transcorre sobre a importância do 

trabalho dos educadores sociais no serviço de acolhimento institucional para que 

aconteça uma reintegração segura dos acolhidos na família de origem ou lar 

adotivo. Ainda teremos dois encontros para tratar dos temas afetos aos serviços 

de proteção social especial de alta complexidade, para auxiliar os trabalhadores 

a entenderem a aplicação do acolhimento em todas as suas etapas.  
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Capacitação - "Diálogos sobre o acolhimento de Crianças e Adolescentes" 

– 05 DE OUTUBRO 

A nossa assistente social, Neusa Poletto Pucci, acompanhou na tarde desta 

terça-feira (05), o 4º encontro virtual - "Diálogos sobre o acolhimento de Crianças 

e Adolescentes", organizado pela AMAUC em parceria com a FECAM e CEDCA.  

Este encontro foi coordenado pela Consultora da Fiocruz sobre Serviços de 

Acolhimento Institucional e Familiar, Alice Bittencourt, que transcorreu sobre as 

atribuições e metodologia de trabalho dos educadores no acolhimento 

institucional - Abrigo 

Este espaço de diálogo compreende uma capacitação de 12 horas, 

organizada em 5 encontros, com temas afetos aos serviços de proteção social 

especial de alta complexidade. 

Estão participando equipes de Abrigos: Coordenador, Psicólogo, Assistente 

Social, Monitores Sociais, Educadores e outros trabalhadores com a finalidade 

da qualificação dos serviços ofertados. Participam também representantes do 

CMDCA, Conselhos Tutelares e trabalhadores do SUAS. 

 

 

Municípios da AMAUC participam da reunião sobre o diagnóstico de 

Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE – 05 DE OUTUBRO 

A presidente da Amauc, prefeita de Arabutã, Leani Kapp Schmitt, prefeitos(as), 

vice-prefeitos, secretários de agricultura e técnicos dos municípios da Amauc 

acompanharam na manhã de ontem (5), a apresentação do diagnóstico do 

Zoneamento Ecológico Econômico – ZEE que está sendo realizado pela 

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE, 

através da Secretaria Executiva do Meio Ambiente – SEMA. 

O Consultor Jurídico da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável (SDE) de Santa Catarina, Anderson Miguel Chaves de Cordeiro – e 
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os coordenadores do ZEE, Monica Koch e Jorge Rebollo, repassaram 

informações sobre o andamento do diagnóstico que apresenta instrumentos 

políticos e técnicos de gestão cuja finalidade é otimizar as políticas públicas, por 

meio de um planejamento territorial que oriente a utilização dos recursos 

ambientais, atendendo a sua vulnerabilidade e potencialidade, a fim de contribuir 

para a melhoria da qualidade de vida da população. 

O ZEE será um instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial, 

cujas diretrizes e critérios irão nortear os investimentos por parte do Governo do 

Estado para execução de políticas públicas e incentivo voltadas ao 

desenvolvimento socioeconômico sustentável, o zoneamento também será um 

instrumento importante para a regularização da ocupação do solo. 

Os 14 municípios da AMAUC fazem parte da região Hidrográfica 3 e receberam 

o diagnóstico para análise e validação dos dados apresentados, para posterior 

formalização entre estado e municípios. O Estado pretende ter o material 

finalizado até o mês de Dezembro. 

 

 

Saúde – Reunião Mensal da CIR – 7 de outubro 

Acontece na sede da 

associação a reunião mensal 

da Comissão Intergestores 

Regional do Alto Uruguai 

Catarinense – Macrorregião 

Meio-Oeste e Serra 

Catarinense – Concórdia. 

Secretários de Saúde estão 

reunidos para debater, encaminhar e aprovar importantes assuntos para a 

gestão da saúde dos municípios. 
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Assembleias conjuntas da AMAUC, CIS Amauc e Consórcio Lambari 

aconteceram na manhã desta sexta-feira (08) – 08 de OUTUBRO 

Prefeitos(a) se reuniram na manhã desta sexta-feira(8), na sede da Associação 

dos Municípios do Alto Uruguai Catarinense para assembleias conjuntas da 

AMAUC, Consórcio Lambari e CIS Amauc. 

A Presidente da associação, prefeita de Arabutã, Leani Kapp Schmitt conduziu 

a reunião que iniciou com a apresentação da reestruturação do setor de 

engenharia, arquitetura e topografia, para aprovação dos prefeitos, “é uma 

decisão do colegiado de prefeitos fortalecer e estruturar ainda mais a 

associação, pois a demanda de serviços pelos municípios aumenta a cada dia, 

especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura”, pontua Leani. 

Além da reestruturação do setor, foi aprovado termo aditivo do contrato de rateio 

para aquisição de novos equipamentos e veículos. 

Na pauta do CIS Amauc foi apresentado as alterações do Protocolo de 

Intenções. O presidente da entidade, prefeito de Seara, Edemilson Canale, 

destacou a necessidade das alterações no protocolo uma vez que o consórcio 

tem tido um crescimento significativo nos últimos anos. Ainda foi aprovado a 

publicação do edital de chamamento público 01/2021 que trata do 

credenciamento de instituições hospitalares interessadas em realizar 

procedimentos cirúrgicos, excluídos os de urgência e emergência, aos usuários 

do Sistema Único de Saúde – SUS dos municípios consorciados ao CIS AMAUC. 

A pauta do Consórcio Lambari, foi conduzida pelo prefeito de Concórdia Rogério 

Pacheco, presidente da entidade e teve como principal ponto debatido, a 

avaliação dos encaminhamentos para possível implantação do Programa de 

Licenciamento Ambiental Integrado – PROLAI. Rogério pontuou a necessidade 

de cada prefeito com sua equipe avaliar o interesse do município em participar 

do licenciamento consorciado, “só é viável para o consórcio assumir o serviço de 

licenciamento ambiental se todos os municípios participarem” reitera. 

A reunião foi acompanhada pela Diretora Executiva da FECAM, Sisi Blind e pela 

coordenadora institucional da região Cátia Tessmann Reichert, que 

apresentaram algumas pautas que estão em debate na federação, colocando a 

entidade a disposição para qualquer demanda que venha a surgir por parte dos 

municípios. Ainda, foi entregue o Guia dos Municípios Catarinenses que contém 

informações dos três entes federados., em especial dos municípios 



 
 

43 
 

catarinenses, bem como Poderes Legislativos e Judiciários, em todas as esferas, 

e entidades representativas de classe e da sociedade civil organizada. 

 

 

CAPACITAÇÃO Diálogos sobre o acolhimento de Crianças e Adolescentes 

– 13 DE OUTUBRO 

Encerramos hoje (13), a capacitação "Diálogos sobre o acolhimento de 

Crianças e Adolescentes", organizado pela AMAUC em parceria com a FECAM 

e CEDCA, que aconteceu em 5 encontros, com temas afetos aos serviços de 

proteção social especial de alta complexidade. 

O debate foi conduzido pela Consultora da Fiocruz sobre Serviços de 

Acolhimento Institucional e Familiar, Alice Bittencourt, que abordou temáticas 

relacionadas a Gestão dos Abrigos. 

Este espaço de diálogo compreendeu uma capacitação de 12 horas, 

organizado em 5 encontros. 

Participaram dos encontros equipes de Abrigos: Coordenador, Psicólogo, 

Assistente Social, Monitores Sociais, Educadores e outros trabalhadores com a 

finalidade da qualificação dos serviços ofertados. Participam também 

representantes do CMDCA, Conselhos Tutelares e trabalhadores do SUAS. 
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NUTRIÇÃO – Reunião mensal - 20 DE OUTUBRO 

Colegiado de Nutrição da 

Amauc, realizou reunião 

mensal na tarde desta quarta-

feira (20). Importantes temas 

tiveram em debate, dentre eles 

a dificuldade encontrada 

quanto ao fornecimento de alimentos para merenda escolar que atendam as 

mudanças estipuladas nas resoluções de âmbito federal que proíbem a oferta de 

alimentos ultraprocessado, açúcar, doces, mel, melado, adoçante e café para os 

alunos atendidos nas creches. 

 

EDUCAÇÃO – Colegiado de Educação da Amauc – 20 DE OUTUBRO 

Os Secretários de Educação 

dos Municípios integrantes da 

Amauc estiveram reunidos de 

forma virtual na manhã desta 

quarta-feira (20), com o 

consultor em educação 

Humberto Dalpizzol, para 

debater e encaminhar assuntos referente a educação.  

Participou do encontro a coordenadora regional da educação na região, Keila 

Sabadin Presotto, que participou da análise conjunta da proposta do calendário 

escolar unificado para 2022, apresentado pela SED/SC. Keila também trouxe 

algumas informações sobre o a implantação do novo ensino médio que ampliará 

o número de horas dos alunos, impactando nos itinerários dos ônibus de alguns 

municípios, que é realizado pelas prefeituras em parcerias com o Estado. 

Ainda foi debatido sobre a realização das Conferência Municipal de Educação 

(CONAE), a conferência nas diferentes etapas, tem como tema central 

“INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com o futuro da 

educação brasileira”. "Os municípios estão se organizando e as etapas 

municipais que devem acontecer até o final do mês de novembro deste ano", 

pontua Humberto. A etapa estadual está prevista para 26, 27 e 28 de abril de 

2022 e a nacional 23, 24 e 25 de novembro de 2022. 
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ASSISTÊNCIA SOCIAL - Reunião do COEGEMAS e da CIB/AS/SC 

acontecem em Concórdia – 26 DE OUTUBRO. 

A reunião descentralizada do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de 

Assistência Social e da Comissão Intergestora Bipartite da Assistência Social, 

aconteceu na data de ontem 26, em Concórdia, como um importante espaço de 

discussão, pactuação e deliberações sobre as principais demandas municipais 

da política da Assistência Social. 

As reuniões aconteceram no formato híbrido com a presença de mais de 150 

participantes presenciais e cerca de 100 virtual, dentre eles Prefeitos(as), 

Secretários Municipais, trabalhadores do SUAS, Conselheiros  Municipais, 

técnicos, assessores, coordenadores. O vice-presidente da Amauc, prefeito de 

Ipira, Marcelo Baldissera, participou do encontro ressaltando a importância 

desses debates para a troca de experiências e encaminhamentos conjuntos. 

O evento teve falas e encaminhamentos importantes para o bom andamento da 

política de assistência social. Na parte da tarde o grupo contou com a 

participação do Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Claudinei 

Marques, durante a reunião do CIB/AS/SC, que teve na pauta pactuações e 

encaminhamentos referentes a População Indígena e Imigrantes; Doações e a 

Política de Assistência Social, Transborde do INSS (Informe da necessidade dos 

municípios enviarem as demandas que estão acontecendo nos territórios); 

Regionalização – Apresentação dos Questionários e Saldo Remanescente do 

Auxílio Emergencial SC Mais Renda. 
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Assistência Social  - Reunião Técnica do Colegiado da Assistência Social 

da AMAUC reúne Gestores Municipais e Trabalhadores do SUAS – 27 DE 

OUTUBRO 

Com o objetivo de instrumentalizar os municípios sobre a Gestão Municipal dos 

Benefícios Eventuais da Assistência Social, a equipe da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social - Gerência de Benefícios, Transferência de Renda e 

Programas/GEBTPR está prestando orientações durante esta quarta-feira (27), 

na sede da Amauc, para adequar a regulamentação e gestão destes benefícios 

as suas realidades. 

Os benefícios são previstos pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) e 

oferecidos pelos municípios e Distrito Federal aos cidadãos e às famílias que 

não têm condições de arcar por conta própria com o enfrentamento de situações 

adversas ou que fragilizem a manutenção do cidadão e sua família, conforme 

previsto no Decreto 6.307/2007, que os regulamenta. 

Benefícios eventuais têm o intuito de prevenir e promover o enfrentamento de 

situações provisórias que possam fragilizar o indivíduo e sua família, evitando o 

agravamento de situações de vulnerabilidade. São provisões suplementares e 

provisórios, prestadas aos cidadãos e às famílias em virtude de nascimento, 

morte, situações de vulnerabilidade temporária e de calamidade pública, 

concedidos pelas equipes de referência do SUAS. 

 

 

Reunião - Colegiado Contadores e Controle Interno – 5 DE NOVEMBRO 

Colegiado de Contadores e Controladores Internos da região da AMAUC, 

participam da reunião coordenada pelo assessor de contabilidade da 

associação, Vanderlei Picinini. 

Em debate: 
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Remuneração dos Profissionais do Magistério em conta banco diferente da 

conta do ingresso dos Recursos; 

Novo ementário da Receita; 

Contrato de Rateio para reestruturação do Setor de Engenharia da Amauc; 

Emendas impositivas e especiais; 

Reposição Geral Anual; 

PEC 13/2021; 

LGPD; 

Portaria ME/STN 710/2021, 

Novos Sistemas na Nuvem. 

 
 

 

Educação - Municípios da Amauc estão realizando as Conferências 

Municipais de Educação. 

As Conferências são uma oportunidade para retomar os Planos de Educação – 

Municipais, Estadual e Nacional, de forma analítica, crítica e propositiva. São 

espaços estruturantes para o percurso das políticas públicas educacionais e 

norteadoras para o estabelecimento efetivo e legal do Sistema Nacional de 

Educação. 

Realizada a cada quatro anos, a CONAE representa um espaço aberto e 

articulado entre poder público e sociedade para promover o desenvolvimento da 

educação nacional. O foco das Conferências centra-se nas discussões pautadas 

nos eixos e sub-eixos propostos pela IV CONAE 2022 que tem como tema 

central a “INCLUSÃO, EQUIDADE E QUALIDADE: compromisso com 

o futuro da educação brasileira”. 

As pautas debatidas e aprovadas serão proposições para o Novo Plano Nacional 

de Educação 2024-2034; Sistema Nacional de Educação; Educação Nacional, 
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abordando aspectos como formação de professores e formação continuada; 

Base Nacional Comum Curricular – Currículos; financiamento, entre outros; e 

Equidade e Qualidade na Educação. 

As etapas municipais antecedem o debate da etapa regional e 

consequentemente da nacional. A etapa Estadual está marcada para o dia 26, 

27 e 28 de abril de 2022 e a etapa Nacional acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de 

novembro de 2022. 

 Saiba em que data irá acontecer a Conferência nos municípios da AMAUC 

2021 

Alto Bela Vista – 18 de novembro 

Arabutã – 16 de novembro 

Concórdia – 26 de Novembro 

Ipira – 19 de novembro 

Ipumirim – 23 de novembro 

Irani – 18 de novembro 

Itá – 23 de novembro 

Jaborá – 23 de novembro 

Lindóia do Sul – 18 de novembro 

Peritiba – 25 de novembro 

Piratuba – 19 de novembro 

Presidente Castello Branco – 16 de novembro 

Seara – 17 de novembro 

Xavantina – 03 de novembro 
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Reunião mensal - Colegiado de Nutrição – 17 NOVEMBRO 

Colegiado de Nutrição está 

reunido na sede da 

Associação. Na pauta 

compartilhamento de 

experiência sobre a indicação 

do uso de Ketocal. Compra da 

Agricultura Familiar, aquisição 

de novos produtos atendendo 

o que preconiza a resolução nº 6/2020, estudo de licitação conjunta. Alteração 

do termo técnico 01/2016 que limita a oferta de alimentos processados de baixo 

valor nutricional para as crianças nas Unidades de Ensino da Microrregião da 

Amauc. 

 

Reunião Mensal Colegiado de Cultura da Amauc – 18 DE NOVEMBRO 

Em reunião Colegiado de 

Cultura da Amauc, debate sobre 

a implantação do sistema 

“Mapas Culturais”, que tem 

como objetivo fortalecer o Plano 

Municipal de Cultura, integrar e 

dar visibilidade para projetos, 

artistas, espaços e eventos culturais da região. 

 

Colegiado de Cultura da Amauc realiza balanço das atividades de 2021 e 

planeja as ações para 2022 – 1º DE DEZEMBRO 

O Colegiado de Cultura da região da Amauc esteve reunido na manhã desta 

quarta-feira (1), na sede da associação. No encontro coordenado pelo presidente 

do Colegiado, Diretor de Cultura de Concórdia, Bruno Dariva, o grupo realizou 

um balanço das atividades realizadas no ano de 2021 e planejamento para 2022. 

Dentre as atividades destacou-se o retorno das atividades presenciais na política 

da Cultura, de forma gradativa, organizada e segura. A realização do I Fórum 

Regional de Cultura da Amauc, que acontece de forma virtual possibilitando 
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debates, reflexões e construção de conhecimentos em um período em que as 

políticas culturais precisam encontrar novos mecanismos para dar 

sustentabilidade na sua forma de gestão e ainda como forma de revigorar esta 

área com novas atividades na busca de alternativas para atender às 

necessidades locais e qualificar os Conselhos Municipais para o exercício de sua 

função. Realização de oficina para elaboração de projetos a exemplo do Edital 

Elisabete Anderle, além de reuniões importantes para debater amplamente 

sobre a Lei Aldir Blanc que prossegue no ano de 2022 e os Planos Municipais 

de Cultura. 

Ainda foi construído um planejamento preliminar das ações para 2022, com foco 

na implantação do sistema de mapas culturais que tem como objetivo fortalecer 

o Plano Municipal de Cultura, integrar e dar visibilidade para projetos, artistas, 

espaços e eventos culturais da região. Programação de capacitações, 

seminários e viagens técnicas. 

  

 

Região da Amauc realizou a sua Conferência Regional de Educação na 

quinta-feira (2) – 2 DE DEZEMBRO 

Depois de realizada as etapas municipais, a região da AMAUC realizou na 

manhã desta quinta-feira, 02 de dezembro, a VI edição da conferência, que teve 

como tema de debate “Inclusão, Equidade e Qualidade: compromisso com o 

futuro da educação brasileira”. 

A presidente da Amauc, prefeita de Arabutã, Leani Kapp Schmit participou do 

encontro e fez a abertura da Conferência Regional de Educação, parabenizando 

a todos os envolvidos e aos municípios que organizaram muito bem seus 

espaços de debates, “nos reunimos para validar todas as indicações que serão 

levadas para a conferência estadual que acontecerá em abril de 2022”. 
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O evento aconteceu de forma virtual e contou com os representantes dos 14 

municípios da AMAUC, que validaram as propostas elencadas nas etapas 

municipais e o nome dos delegados que irão representar a região na Conferência 

estadual, que acontecerá em abril de 2022 em Florianópolis. 

As conferências se constituem como espaços democráticos abertos pelo poder 

público com participação da Sociedade Civil, que permitem avaliar como está o 

contexto municipal, levantar as necessidades e elementos necessários que 

alcancem uma qualidade e excelência para a educação. 

Agenda das próximas etapas 

Etapa Estadual: 24 a 27 de abril de 2022- Florianópolis 

Etapa Nacional: 23 a 25 novembro 2022 – Brasília 

 

Educação – Reunião encerramento de ano Colegiado de Educação –  08 DE 

DEZEMBRO 

A nossa presidente, prefeita de 

Arabutã Leani Kapp Schimitt, 

recepcionou os membros do 

Colegiado de Educação da 

Amauc, para importantes 

debates e encaminhamentos 

na reunião de encerramento 

de ano que acontece no município de Arabutã, na manhã de terça-feira (7). No 

encontro, além do acolhimento e palestra de encerramento com o assessor em 

educação Humberto Dalpizzol, foi ealizado balanço das atividades de 2021 e 

definição do calendário de atividades para o próximo ano. 

O encontro encerrou com apresentação de danças culturais e atividade de 

integração. 
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Colegiado de Nutrição realiza balanço das atividades de 2021 e 

planejamento para 2022 – 08 DE DEZEMBRO 

O Colegiado de nutrição da Amauc 

esteve reunido na manhã desta 

quarta-feira (8). No encontro foi 

realizado um balanço das atividades e 

capacitações desenvolvidas no ano de 

2021 e planejado as ações para 2022. 

Na próxima semana o grupo de 

nutricionistas realiza a última formação do ano, que vai tratar sobre a elaboração 

de receitas para serem utilizadas nas creches e que atendam o que preconiza a 

resolução nº 6/2020, que proíbem a oferta de alimentos ultraprocessado, açúcar, 

doces, mel, melado, adoçante e café para os alunos atendidos nas creches. 

Outro tema apresentado foi o planejamento de atividades para 2022, incluindo 

capacitações. Segundo a coordenadora do colegiado, nutricionista de Concórdia 

Sirlei Michelotti, já está programada a capacitação das Merendeiras para o mês 

de fevereiro de 2022 que irá abordas boas práticas, a nova legislação e a 

apresentação de receitas sem açúcar. Para encerrar o grupo acompanhou a 

palestra conduzida pelo doutorando em história, Jordan Brasil dos Santos, que 

falou sobre renascer na esperança: uma reflexão sobre recomeços. 

 

Educação Inclusiva na pauta das capacitações da AMAUC – 13 DE 

DEZEMBRO 

Quando se fala em Educação são muitos os desafios que surgem. O sistema 

educacional inclusivo deve buscar caminhos e práticas que concretizem a 

igualdade de acesso, permanência e aprendizagem dos alunos público alvo da 

educação inclusiva na escola. Os serviços e profissionais que garantem estes 

direitos são fundamentais para efetivação e concretização destes princípios, 

garantindo o direito de educação a todos. 

Considerando a necessidade de estabelecer uma proposta pedagógica para a 

retomada das atividades e para a construção de diretrizes de educação inclusiva, 

iniciada em 2019 na região AMAUC e temporariamente suspensa em razão da 

pandemia Covid-19, os municípios de Alto Bela Vista, Concórdia, Ipira, Ipumirim, 
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Irani, Lindóia do Sul e Xavantina decidiram por realizar uma capacitação coletiva, 

como forma de fundamentar a construção de um documento norteador de 

Educação Inclusiva sob os aspectos técnicos e legais que fundamente a prática 

pedagógica. 

A formação aconteceu durante os meses de novembro e dezembro coordenada 

pela Psicopedagoga, Marisa de Lourdes dos Santos de Mello, e abordou 

diversas 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. 

Como resultado deste trabalho será elaborado um documento norteador 

considerando os marcos legais da educação inclusiva. 

 

 

Capacitação Colegiado Nutrição 

Colegiado de Nutrição da 

Amauc participou da formação 

coordenada pela Taila da 

Silva, no encontro foi 

apresentado receitas que 

podem ser utilizadas nas 

creches, atendendo o que 

preconiza a resolução nº 6/2020, que proíbem a oferta de alimentos 

ultraprocessado, açúcar, doces, mel, melado, adoçante e café para os alunos 

atendidos nas creches. 
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Assembleias conjuntas da AMAUC, Consórcio Lambari e CIS Amauc 

encerram com eleição da diretoria para gestão 2022 – 16 de Dezembro 

Aconteceu na manhã desta quinta-feira, 16 de dezembro, a última Assembleia 

do ano da AMAUC, Cis Amauc e Consórcio Lambari. A reunião contou com a 

presença dos prefeitos, vice-prefeitos dos 14 municípios do Alto Uruguai 

Catarinense e equipe técnica das três entidades. 

A presidente da Amauc, prefeita de Arabutã, Leani Kapp Schmitt, recepcionou a 

todos e falou da importância dos trabalhos e assessorias realizadas pela 

associação, agradecendo a confiança depositada para presidir a associação em 

2021. “Ainda tivemos um ano marcado pela pandemia, perda de amigos e 

familiares, mas com certeza mais uma vez a nossa região mostrou a importância 

do trabalho conjunto desenvolvido de uma forma séria. Tivemos um ano de muito 

trabalho, mas também de muitas conquistas com diversos investimentos, obras, 

ações e projetos em prol do desenvolvimento e da qualidade de vida da 

população”, finaliza. 

Na oportunidade os gestores fizeram um balanço das atividades desenvolvidas, 

planejamento para o próximo ano e aprovação do contrato de rateio das três 

entidades para o próximo ano. Ao final foram eleitas as diretorias da AMAUC, 

CIS Amauc e Consórcio Lambari para gestão 2022. O encontro encerrou com 

um almoço de confraternização e apresentações culturais. 

Diretorias Gestão 2022 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE - 

AMAUC 

Presidente – Marcelo Baldissera – Prefeito de Ipira 

1ª Vice-Presidente – Olmir Benjamini – Prefeito de Piratuba 

2º Vice-Presidente – Tarcilio Secco – Prefeito de Presidente Castello Branco 

3º Vice-Presidente – Vanderlei Canci – Prefeito de Irani 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO ALTO URUGUAI 

CATARINENSE - CONSÓRCIO LAMBARI 

Presidente – Clemor Battisti – Prefeito de Itá 

1ª Vice-Presidente – Paulo Deitos – Prefeito de Peritiba 

2º Vice-Presidente – Neudi Bertol – Prefeito de Lindóia do Sul 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO URUGUAI 

CATARINENSE – CIS-AMAUC 
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Presidente – Vanderlei Canci – Prefeito de Irani 

1º Vice-Presidente – Leani Schmitt – Prefeita de Arabutã 

2º Vice-Presidente – Ari Parisotto – Prefeito de Xavantina 

Os prefeitos ainda definiram o nome dos representantes junto à 

FECAM, prefeito de Irani, Vanderlei Canci, prefeito de Piratuba, Olmir Banjamini 

e o prefeito de Peritiba, Paulo Deitos. 
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CARDS ANIVERSÁRIO MUNICÍPIOS 
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CARDS COMEMORATIVOS 

 

 

 No calendário há duas 

datas que marcam o dia do 

Prefeito(a). Dia 11 de abril e 

6 de outubro. Mas a nossa 

admiração e agradecimento 

segue por todos os dias do 

ano. 

 

 

 Parabéns ao Consórcio 

Lambari pelos 20 anos de 

ações e trabalhos ambientais 

na região da Amauc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/consorciolambari/?__cft__%5b0%5d=AZWxOn6cZRD8MQp1kkiMUt4fW8yp8DdYZaB0QLDnwlXn7hcs1BoJVzZkQYpE65I79fOKFacTXuqCsKGg3iCgnQGPwkBDn3NJ8MrhUEGe6mEUYTHDU9RhsyKacRb4ikJC6Dq5fxD0yUXMqGUPx_HFZTmUeN7ly2_QUCYEoAkP3R8kLEL8_RbFhTt8HnpxrN7-Jqc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/consorciolambari/?__cft__%5b0%5d=AZWxOn6cZRD8MQp1kkiMUt4fW8yp8DdYZaB0QLDnwlXn7hcs1BoJVzZkQYpE65I79fOKFacTXuqCsKGg3iCgnQGPwkBDn3NJ8MrhUEGe6mEUYTHDU9RhsyKacRb4ikJC6Dq5fxD0yUXMqGUPx_HFZTmUeN7ly2_QUCYEoAkP3R8kLEL8_RbFhTt8HnpxrN7-Jqc&__tn__=kK-R
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Parabéns a todos os contadores, 

vocês são peça fundamental e 

estratégica para o sucesso das 

administrações. 

#diadocontador 

#colegiadodecontadoresdaAmauc 

#municipiosdaAMAUC 

 

 

Há duas datas no calendário que 

marcam o dia do Prefeito(a). Dia 11 

de abril e 6 de outubro. 

Mas a nossa admiração e 

agradecimento segue por todos os 

dias do ano. 

Aos prefeitos e prefeitas que 

cuidam de nossos municípios e 

buscam uma vida sempre melhor aos nossos cidadãos, nossos parabéns e 

nosso MUITO OBRIGADO. 

Parabéns prefeita e prefeitos, pela luta diária em favor dos cidadãos. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/diadocontador?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEJO8FMvfcqEIUIh2vg6IF2ImZqFSjvzpSlUw4yakvQTT806gfBZpNRyXMOaxsO2k8PIhryH2OIh0eAniBnsW9kBe-FmP7Bnh97-CbpddFgrFRyJ1KizxZEi65eujAmaUgQdfolEqR39sM81rekYS-hXGVY0diCN5cF5wAbFAzDgCI8PSAVA4rWIrSFl6-JiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/colegiadodecontadoresdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEJO8FMvfcqEIUIh2vg6IF2ImZqFSjvzpSlUw4yakvQTT806gfBZpNRyXMOaxsO2k8PIhryH2OIh0eAniBnsW9kBe-FmP7Bnh97-CbpddFgrFRyJ1KizxZEi65eujAmaUgQdfolEqR39sM81rekYS-hXGVY0diCN5cF5wAbFAzDgCI8PSAVA4rWIrSFl6-JiA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEJO8FMvfcqEIUIh2vg6IF2ImZqFSjvzpSlUw4yakvQTT806gfBZpNRyXMOaxsO2k8PIhryH2OIh0eAniBnsW9kBe-FmP7Bnh97-CbpddFgrFRyJ1KizxZEi65eujAmaUgQdfolEqR39sM81rekYS-hXGVY0diCN5cF5wAbFAzDgCI8PSAVA4rWIrSFl6-JiA&__tn__=*NK-R
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Um ciclo se encerra, levamos dele os 

aprendizados para mais um ano. Que 

2022 seja um ano de muita alegria, amor, 

saúde e realizações. 

#feliz2022 #municípiosdaAmauc 

 #2022 #novoano 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/feliz2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9j3DLOBJY-oHOeTBGCO9GP0AgOXpACS5elwNzgBO7zlKbGEvfbazDMrWc62UpeZzszz390-mK02P87G2XpCAAVs5-RfPcHCdKnC23uM6bwZ9AfMIjQBkaBqDh62TmJHWXBm6qdRJMQfIvMdtozZZtOOX1i-BITsYZ8yD0k-AKeilJSyqoJal0v7MP2C9Ndy0&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9j3DLOBJY-oHOeTBGCO9GP0AgOXpACS5elwNzgBO7zlKbGEvfbazDMrWc62UpeZzszz390-mK02P87G2XpCAAVs5-RfPcHCdKnC23uM6bwZ9AfMIjQBkaBqDh62TmJHWXBm6qdRJMQfIvMdtozZZtOOX1i-BITsYZ8yD0k-AKeilJSyqoJal0v7MP2C9Ndy0&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/novoano?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9j3DLOBJY-oHOeTBGCO9GP0AgOXpACS5elwNzgBO7zlKbGEvfbazDMrWc62UpeZzszz390-mK02P87G2XpCAAVs5-RfPcHCdKnC23uM6bwZ9AfMIjQBkaBqDh62TmJHWXBm6qdRJMQfIvMdtozZZtOOX1i-BITsYZ8yD0k-AKeilJSyqoJal0v7MP2C9Ndy0&__tn__=*NK*F
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CARDS COVID-19 

Ainda vivemos uma pandemia! 

Continue adotando as medidas 

preventivas. A responsabilidade é de todos. 

 

 

 

 

 

 

Não esqueça de cuidar de você e do 

próximo! 

 Mantenha os cuidados. Use 

máscara, evite aglomerações, mantenha o 

distanciamento social, higienize as mãos. 

#municipiosdaAMAUC 

#juntoscontraocoronavírus  

 

 

 

 

O número de infectados e 

mortes pela Covid-19 tem 

aumentado. Por isso é 

fundamental manter os cuidados. 

Pedimos que redobrem os 

cuidados e mantenham as 

medidas de prevenção, somente 

agindo juntos iremos combater o 

vírus. Utilize máscara. Mantenha o distanciamento social. Higienize 

frequentemente as mãos. Evite aglomeração. Faça a sua parte, evite 

exposições desnecessárias.  #juntoscontraocoronavírus #municipiosdaAMAUC 

https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOjDZ7BKZMSBlm29L73iLfyAgnGQPDH57xbmE1fM6VJu5p_1J6UC0ZfJyZDHCLJLKBJlGVnqjb35e-oaCfLwECcv1CRwnFpG_Df23gc32qAsXRYANx_u57PyKE1hPJ5UqdZQLB2qlJ5AV52h1qvRTCTRneAqetDVDHRfQJIN8mWvzca4IW8cbu-Z4F5SoCaJM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntoscontraocoronav%C3%ADrus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXOjDZ7BKZMSBlm29L73iLfyAgnGQPDH57xbmE1fM6VJu5p_1J6UC0ZfJyZDHCLJLKBJlGVnqjb35e-oaCfLwECcv1CRwnFpG_Df23gc32qAsXRYANx_u57PyKE1hPJ5UqdZQLB2qlJ5AV52h1qvRTCTRneAqetDVDHRfQJIN8mWvzca4IW8cbu-Z4F5SoCaJM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntoscontraocoronav%C3%ADrus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXugOmdqO2AMPaP7WTET92wWGbr0acO3jU8ng_fWZeGkjgtqXxxexVk6u4K-NWyl21LpsXAuWdD2t13MTroR-J4HPjLs3wIUQAa1w24reAb9RjtNqqQvZYMAqLz2yimp9j99i7IoBC_Thyq0BKpwnEjOWs95Fnuanh47FV3eRMuAq0nIJdbzj-btguxeL2nVgw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXugOmdqO2AMPaP7WTET92wWGbr0acO3jU8ng_fWZeGkjgtqXxxexVk6u4K-NWyl21LpsXAuWdD2t13MTroR-J4HPjLs3wIUQAa1w24reAb9RjtNqqQvZYMAqLz2yimp9j99i7IoBC_Thyq0BKpwnEjOWs95Fnuanh47FV3eRMuAq0nIJdbzj-btguxeL2nVgw&__tn__=*NK-R
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Faça a sua parte. Cuide de você, cuide do 

próximo. 

Todas as vidas importam!  

#juntoscontraocoronavírus 

#municipiosdaAMAUC 

 

 

 

 

Usar máscara é uma medida de 

prevenção e um ato de amor por você e pelo 

próximo.  

Cuide de si, cuide de todos. 

 

 

 

 

 

 

 

Campanha regional busca maior conscientização da população sobre 

agravamento da covid-19  

Precisamos que cada um continue 

fazendo a sua parte na luta contra a COVID-

19. Não brinque com a vida. Os Hospitais 

estão lotados. Use máscara. Higienize as 

mãos frequentemente. Respeite o 

distanciamento. Não participe de festas 

clandestinas. Evite aglomerações.  

 Todos pela vida, hoje e sempre! Uma 

campanha dos municípios associados à 

AMAUC e ao CIS Amauc. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Concórdia.  

https://www.facebook.com/hashtag/juntoscontraocoronav%C3%ADrus?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUa-YVcu5IZarLxmW4x558nYMJ_hrUE3AOD8rY5MZ-dZn0VoCzb3uaYXrP217ghnV-c4LzaklS4T5Se5TwUO6iNgjRWquOgzF42BOhDgugX3f31DwqnQEziVU_QgtGEEuPtjXzbss0vKxAaTSYE7Hc0VjQ0zFzHuuf75gkHiu-v2285kfwBbupfFZxNvBmd3zk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUa-YVcu5IZarLxmW4x558nYMJ_hrUE3AOD8rY5MZ-dZn0VoCzb3uaYXrP217ghnV-c4LzaklS4T5Se5TwUO6iNgjRWquOgzF42BOhDgugX3f31DwqnQEziVU_QgtGEEuPtjXzbss0vKxAaTSYE7Hc0VjQ0zFzHuuf75gkHiu-v2285kfwBbupfFZxNvBmd3zk&__tn__=*NK-R
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Feriado de Páscoa chegando e a 

prevenção não pode parar. Neste 

momento a maior prova de carinho para os 

seus familiares é o abraço virtual. Continue 

atento às orientações e restrições impostas 

para o enfrentamento à pandemia. 

Lembre-se  

O uso de máscara é obrigatório. 

Evite aglomeração. 

Higienize as mãos frequentemente. 

Mantenha o distanciamento seguro  

Se estiver sendo monitorado ou positivado, deve ficar EM CASA.  

Todos pela vida, hoje e sempre! Uma campanha dos municípios associados 

à AMAUC e ao CIS Amauc. Apoio institucional Prefeitura Municipal de 

Concórdia. 

 

Contamos com cada um para vencer essa 

luta. Continue fazendo a sua parte, 

mantenha os cuidados com a higiene, 

adotando todas as medidas preventivas. 

Ajude a prevenir a disseminação da COVID-

19. 

Todos pela vida, hoje e sempre! Uma 

campanha dos municípios associados à 

AMAUC e ao CIS Amauc. Apoio institucional 

Prefeitura Municipal de Concórdia.  
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Ajude a prevenir a disseminação da 

COVID-19. 

Todos pela vida, hoje e sempre! 

 

 

 

 

 

 

Quando cada um faz a sua parte vidas são 

salvas. 

 Todos pela vida, hoje e sempre! 

 

 

 

 

 

 

A máscara utilizada de forma incorreta é 
inútil.  

Máscara não é acessório para pescoço e 
queixo. 

O uso correto da máscara pode salvar 

vidas. Faça a sua parte!  

Todos pela vida, hoje e sempre! 
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Sempre que possível os ambientes 

devem ser mantidos ventilados para evitar 

a proliferação do vírus.  

Todos pela vida, hoje e sempre! 

#amauc #juntossomosmaisfortes 

#ContraACovid19 #municípiosdaamauc 

 

 

 

 

Objetos como mesas, telefones, teclados, 

maçanetas e, até mesmo o botão do 

elevador e do ponto eletrônico, podem ser 

um meio de contaminação pelo vírus. 

Mantenha tudo higienizado.  

#amauc #juntossomosmaisfortes 

#ContraACovid19 #municípiosdaamauc 

 

 

 

 

Acompanhe o calendário de vacinação do 

seu município e quando chegar a sua vez 

tome a vacina que estiver disponível contra 

o coronavírus. 

E não esqueça da segunda dose.  

Vacinas salvam vidas! 

#todospelavida #vacina #contraacovid 

#vacinassalvamvidas#municipiosdaAMAUC 

#regiãodaamaucvacinando  

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/amauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVea82hQrewLH28Za93UoBiYZ6vxUSk0qNda6ucfT17ojjL6f62jZNf1dQsIGlxZ1Ii82Ds7nStQJryH08jtkHiWs5FiAZSwMmXanTGuBdzLuQ33Yevva3K3Xn-bLYkjU2jpGE16TzfTeJiLi3urkt_8tf8FfrdlKlUZcU2-oHDCzC9lOIPEf0NlkFk8XxHvvE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntossomosmaisfortes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVea82hQrewLH28Za93UoBiYZ6vxUSk0qNda6ucfT17ojjL6f62jZNf1dQsIGlxZ1Ii82Ds7nStQJryH08jtkHiWs5FiAZSwMmXanTGuBdzLuQ33Yevva3K3Xn-bLYkjU2jpGE16TzfTeJiLi3urkt_8tf8FfrdlKlUZcU2-oHDCzC9lOIPEf0NlkFk8XxHvvE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contraacovid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVea82hQrewLH28Za93UoBiYZ6vxUSk0qNda6ucfT17ojjL6f62jZNf1dQsIGlxZ1Ii82Ds7nStQJryH08jtkHiWs5FiAZSwMmXanTGuBdzLuQ33Yevva3K3Xn-bLYkjU2jpGE16TzfTeJiLi3urkt_8tf8FfrdlKlUZcU2-oHDCzC9lOIPEf0NlkFk8XxHvvE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVea82hQrewLH28Za93UoBiYZ6vxUSk0qNda6ucfT17ojjL6f62jZNf1dQsIGlxZ1Ii82Ds7nStQJryH08jtkHiWs5FiAZSwMmXanTGuBdzLuQ33Yevva3K3Xn-bLYkjU2jpGE16TzfTeJiLi3urkt_8tf8FfrdlKlUZcU2-oHDCzC9lOIPEf0NlkFk8XxHvvE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0sX0pVHuxd-6BoyIGAvJ8Mz_0iclc8JIrH37pq9Ay8YC9YD0IqTH0QTxxNIFlA9xvsY8wAVR6NM_AWw2wQxaHo42PPBaT9KogHZIpwpOSZFat1vYZ9lujka2_YfTx5jE0G4RPukThAmhhJq1hTSSnDLKO67ZrYYDiMvvVYtia-D21WsQprIaKwjT2Xs1hhRw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntossomosmaisfortes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0sX0pVHuxd-6BoyIGAvJ8Mz_0iclc8JIrH37pq9Ay8YC9YD0IqTH0QTxxNIFlA9xvsY8wAVR6NM_AWw2wQxaHo42PPBaT9KogHZIpwpOSZFat1vYZ9lujka2_YfTx5jE0G4RPukThAmhhJq1hTSSnDLKO67ZrYYDiMvvVYtia-D21WsQprIaKwjT2Xs1hhRw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contraacovid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0sX0pVHuxd-6BoyIGAvJ8Mz_0iclc8JIrH37pq9Ay8YC9YD0IqTH0QTxxNIFlA9xvsY8wAVR6NM_AWw2wQxaHo42PPBaT9KogHZIpwpOSZFat1vYZ9lujka2_YfTx5jE0G4RPukThAmhhJq1hTSSnDLKO67ZrYYDiMvvVYtia-D21WsQprIaKwjT2Xs1hhRw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0sX0pVHuxd-6BoyIGAvJ8Mz_0iclc8JIrH37pq9Ay8YC9YD0IqTH0QTxxNIFlA9xvsY8wAVR6NM_AWw2wQxaHo42PPBaT9KogHZIpwpOSZFat1vYZ9lujka2_YfTx5jE0G4RPukThAmhhJq1hTSSnDLKO67ZrYYDiMvvVYtia-D21WsQprIaKwjT2Xs1hhRw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/todospelavida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ5nB2t2insYVEFxyQlG3SWZKIHwrFP3fD0I76Wo8ks7-wakHE_MGWlFJxmamLmd5koiBqRpW1Z8IiQQT-IBWcXp2eEg2wK5LIXTK2GVzlUHan7s3ox8Fylc_phAzzfS7qiJXZWZkkBNYZzk0Yj3XDaV1vYgH8wXVTC6wEpBGfnL-QPQE8MRfNjYOb-VOV_-Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vacina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ5nB2t2insYVEFxyQlG3SWZKIHwrFP3fD0I76Wo8ks7-wakHE_MGWlFJxmamLmd5koiBqRpW1Z8IiQQT-IBWcXp2eEg2wK5LIXTK2GVzlUHan7s3ox8Fylc_phAzzfS7qiJXZWZkkBNYZzk0Yj3XDaV1vYgH8wXVTC6wEpBGfnL-QPQE8MRfNjYOb-VOV_-Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/contraacovid?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ5nB2t2insYVEFxyQlG3SWZKIHwrFP3fD0I76Wo8ks7-wakHE_MGWlFJxmamLmd5koiBqRpW1Z8IiQQT-IBWcXp2eEg2wK5LIXTK2GVzlUHan7s3ox8Fylc_phAzzfS7qiJXZWZkkBNYZzk0Yj3XDaV1vYgH8wXVTC6wEpBGfnL-QPQE8MRfNjYOb-VOV_-Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vacinassalvamvidas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ5nB2t2insYVEFxyQlG3SWZKIHwrFP3fD0I76Wo8ks7-wakHE_MGWlFJxmamLmd5koiBqRpW1Z8IiQQT-IBWcXp2eEg2wK5LIXTK2GVzlUHan7s3ox8Fylc_phAzzfS7qiJXZWZkkBNYZzk0Yj3XDaV1vYgH8wXVTC6wEpBGfnL-QPQE8MRfNjYOb-VOV_-Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/vacinassalvamvidas?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ5nB2t2insYVEFxyQlG3SWZKIHwrFP3fD0I76Wo8ks7-wakHE_MGWlFJxmamLmd5koiBqRpW1Z8IiQQT-IBWcXp2eEg2wK5LIXTK2GVzlUHan7s3ox8Fylc_phAzzfS7qiJXZWZkkBNYZzk0Yj3XDaV1vYgH8wXVTC6wEpBGfnL-QPQE8MRfNjYOb-VOV_-Q&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/regi%C3%A3odaamaucvacinando?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXJ5nB2t2insYVEFxyQlG3SWZKIHwrFP3fD0I76Wo8ks7-wakHE_MGWlFJxmamLmd5koiBqRpW1Z8IiQQT-IBWcXp2eEg2wK5LIXTK2GVzlUHan7s3ox8Fylc_phAzzfS7qiJXZWZkkBNYZzk0Yj3XDaV1vYgH8wXVTC6wEpBGfnL-QPQE8MRfNjYOb-VOV_-Q&__tn__=*NK-R
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Campanhas 

Dengue, Zica e Chikungunya. Vamos juntos combater o Aedes aegypti. Não 
deixar o mosquito nascer é responsabilidade de todos.  

Os riscos para a saúde são grandes, é preciso vistoriar a casa e eliminar os 
criadouros dos mosquitos.  

Pequenas atitudes podem salvar vidas. 

Encha os pratinhos dos vasos de plantas com areia 

Não deixe água acumulada na laje 

Guarde garrafas de cabeça para baixo 

Limpe as calhas para impedir que a água se acumule 

Mantenha caixa d’água, tonéis e lixeiras bem fechados 

O combate ao mosquito é todo dia. Faça a sua parte. 
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Quem não denuncia também violenta. 

 #FaçaBonito #18demaio  #denunciedisque100 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/fa%C3%A7abonito?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMUwa7Rr2_oOVZNacMedHkVeN9WawwVX-LAQo1AGTlwHcO68vQT99jJ07PjbghWLAjcnnBN0813czqP-_2iBM2d-DeTRqkLjwQJaVkyYpG7G4nuy0iAok_Yj_DRQxIOqbh3YcpUMANQlFJfpqEYlrrUv5p3QwSbaj87VcKMHppyTS0aHRHgOlKeksuAMMV5UQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/18demaio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMUwa7Rr2_oOVZNacMedHkVeN9WawwVX-LAQo1AGTlwHcO68vQT99jJ07PjbghWLAjcnnBN0813czqP-_2iBM2d-DeTRqkLjwQJaVkyYpG7G4nuy0iAok_Yj_DRQxIOqbh3YcpUMANQlFJfpqEYlrrUv5p3QwSbaj87VcKMHppyTS0aHRHgOlKeksuAMMV5UQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/denunciedisque100?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUMUwa7Rr2_oOVZNacMedHkVeN9WawwVX-LAQo1AGTlwHcO68vQT99jJ07PjbghWLAjcnnBN0813czqP-_2iBM2d-DeTRqkLjwQJaVkyYpG7G4nuy0iAok_Yj_DRQxIOqbh3YcpUMANQlFJfpqEYlrrUv5p3QwSbaj87VcKMHppyTS0aHRHgOlKeksuAMMV5UQ&__tn__=*NK-R


 
 

69 
 

Agosto Lilás mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. 

Se você sofre violência ou conhece algum caso perto de você, denuncie! 

Você não está sozinha. NÃO SE CALE!  

... 

#denuncie #disque100 #agostolilás #municípiosdaamauc #Violêncianão #RespeiteAMulher 

#violenciadomestica #leimariadapenha 

 

 

O Mês de setembro reforça a importância de fortalecermos o apoio e 

acolhimento para quem mais precisa. Juntos, cuidamos melhor uns dos outros. 

Cuide de si mesmo e dos seus.  

#SetembroAmarelo #municípiosdaAMAUC #AMAUC #digasimavida #saudemental 

#prevençãoaosuicídio 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/denuncie?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYVE9B3bY2LNXAwxbu0B4E_tjELJRJwpKAMnz2bSAaHs0zcJW-1qw1aocDITBRhtM6ksukMmMxJiwvaa603yLeRjBkDdMAoJqH_OEyoZpp5xdugucOqgezazQposaUnzEQotid3BvmBdQGOu04FH7z7ahxvmr-caSmA2dFOaAaisHsC6kqrk8PJzAq4lFNj-Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/disque100?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYVE9B3bY2LNXAwxbu0B4E_tjELJRJwpKAMnz2bSAaHs0zcJW-1qw1aocDITBRhtM6ksukMmMxJiwvaa603yLeRjBkDdMAoJqH_OEyoZpp5xdugucOqgezazQposaUnzEQotid3BvmBdQGOu04FH7z7ahxvmr-caSmA2dFOaAaisHsC6kqrk8PJzAq4lFNj-Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/agostolila%CC%81s?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYVE9B3bY2LNXAwxbu0B4E_tjELJRJwpKAMnz2bSAaHs0zcJW-1qw1aocDITBRhtM6ksukMmMxJiwvaa603yLeRjBkDdMAoJqH_OEyoZpp5xdugucOqgezazQposaUnzEQotid3BvmBdQGOu04FH7z7ahxvmr-caSmA2dFOaAaisHsC6kqrk8PJzAq4lFNj-Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYVE9B3bY2LNXAwxbu0B4E_tjELJRJwpKAMnz2bSAaHs0zcJW-1qw1aocDITBRhtM6ksukMmMxJiwvaa603yLeRjBkDdMAoJqH_OEyoZpp5xdugucOqgezazQposaUnzEQotid3BvmBdQGOu04FH7z7ahxvmr-caSmA2dFOaAaisHsC6kqrk8PJzAq4lFNj-Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/viol%C3%AAncian%C3%A3o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYVE9B3bY2LNXAwxbu0B4E_tjELJRJwpKAMnz2bSAaHs0zcJW-1qw1aocDITBRhtM6ksukMmMxJiwvaa603yLeRjBkDdMAoJqH_OEyoZpp5xdugucOqgezazQposaUnzEQotid3BvmBdQGOu04FH7z7ahxvmr-caSmA2dFOaAaisHsC6kqrk8PJzAq4lFNj-Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/respeiteamulher?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYVE9B3bY2LNXAwxbu0B4E_tjELJRJwpKAMnz2bSAaHs0zcJW-1qw1aocDITBRhtM6ksukMmMxJiwvaa603yLeRjBkDdMAoJqH_OEyoZpp5xdugucOqgezazQposaUnzEQotid3BvmBdQGOu04FH7z7ahxvmr-caSmA2dFOaAaisHsC6kqrk8PJzAq4lFNj-Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/violenciadomestica?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYVE9B3bY2LNXAwxbu0B4E_tjELJRJwpKAMnz2bSAaHs0zcJW-1qw1aocDITBRhtM6ksukMmMxJiwvaa603yLeRjBkDdMAoJqH_OEyoZpp5xdugucOqgezazQposaUnzEQotid3BvmBdQGOu04FH7z7ahxvmr-caSmA2dFOaAaisHsC6kqrk8PJzAq4lFNj-Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/leimariadapenha?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXYVE9B3bY2LNXAwxbu0B4E_tjELJRJwpKAMnz2bSAaHs0zcJW-1qw1aocDITBRhtM6ksukMmMxJiwvaa603yLeRjBkDdMAoJqH_OEyoZpp5xdugucOqgezazQposaUnzEQotid3BvmBdQGOu04FH7z7ahxvmr-caSmA2dFOaAaisHsC6kqrk8PJzAq4lFNj-Y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/setembroamarelo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9-uj6nQ0Dqt0n0Wn7nkWLtZWkUonQO9rnultFlSrdLAbVvrxzg2Mh0gIGMs7VTOGWI12YjuaNiC5-VnTKK5Hb9HyuBZQE1mEXbk93S3iXD55eckqA8iENxgvwfcL3mVfFWXOMzFMM7NHSFy1hN1JnwFVjLNkKCpIyHWHOalpW78IGy3zJxL_6hqCBtdzDa0g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9-uj6nQ0Dqt0n0Wn7nkWLtZWkUonQO9rnultFlSrdLAbVvrxzg2Mh0gIGMs7VTOGWI12YjuaNiC5-VnTKK5Hb9HyuBZQE1mEXbk93S3iXD55eckqA8iENxgvwfcL3mVfFWXOMzFMM7NHSFy1hN1JnwFVjLNkKCpIyHWHOalpW78IGy3zJxL_6hqCBtdzDa0g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/amauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9-uj6nQ0Dqt0n0Wn7nkWLtZWkUonQO9rnultFlSrdLAbVvrxzg2Mh0gIGMs7VTOGWI12YjuaNiC5-VnTKK5Hb9HyuBZQE1mEXbk93S3iXD55eckqA8iENxgvwfcL3mVfFWXOMzFMM7NHSFy1hN1JnwFVjLNkKCpIyHWHOalpW78IGy3zJxL_6hqCBtdzDa0g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/digasimavida?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9-uj6nQ0Dqt0n0Wn7nkWLtZWkUonQO9rnultFlSrdLAbVvrxzg2Mh0gIGMs7VTOGWI12YjuaNiC5-VnTKK5Hb9HyuBZQE1mEXbk93S3iXD55eckqA8iENxgvwfcL3mVfFWXOMzFMM7NHSFy1hN1JnwFVjLNkKCpIyHWHOalpW78IGy3zJxL_6hqCBtdzDa0g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/saudemental?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9-uj6nQ0Dqt0n0Wn7nkWLtZWkUonQO9rnultFlSrdLAbVvrxzg2Mh0gIGMs7VTOGWI12YjuaNiC5-VnTKK5Hb9HyuBZQE1mEXbk93S3iXD55eckqA8iENxgvwfcL3mVfFWXOMzFMM7NHSFy1hN1JnwFVjLNkKCpIyHWHOalpW78IGy3zJxL_6hqCBtdzDa0g&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/preven%C3%A7%C3%A3oaosuic%C3%ADdio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV9-uj6nQ0Dqt0n0Wn7nkWLtZWkUonQO9rnultFlSrdLAbVvrxzg2Mh0gIGMs7VTOGWI12YjuaNiC5-VnTKK5Hb9HyuBZQE1mEXbk93S3iXD55eckqA8iENxgvwfcL3mVfFWXOMzFMM7NHSFy1hN1JnwFVjLNkKCpIyHWHOalpW78IGy3zJxL_6hqCBtdzDa0g&__tn__=*NK-R
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A data foi criada para reforçar que este assunto 

merece ter atenção durante todos os dias do ano.  

A maior parte dos casos de abuso e violência 

sexual ocorrem em ambientes em que a criança 

deveria ser protegida, como na própria casa, ou 

ambientes com vizinhos, amigos e familiares! 

O mundo virtual ampliou o horizonte da violência 

e do abuso sexual e exige ainda mais atenção de todos: família, responsáveis, 

órgãos de proteção.  

O mundo é virtual. Seu filho, a violência e a exploração sexual são reais!  

Em caso de qualquer suspeita Denuncie: Disque 100, plantão Conselho 

Tutelar de Concórdia (49) 99989-1375. 

As denuncias também podem ser feitas na Polícia Civil e delegacias 

especializadas, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. 

#disque100 #denuncieoabuso #façaasuaparte #façaadiferença 

#municípiosdaAMAUC 

 

 Outubro Rosa 

Prevenir é uma ato de AMOR com você, com seu 

corpo e com todos que te amam. 

#outubrorosa #cancerdemama 

#prevenção #municipiosdaAMAUC 

 

 

No Brasil, o câncer de próstata é o 

segundo mais comum entre os homens 

(atrás apenas do câncer de pele não-

melanoma). A única forma de garantir 

a cura do câncer de próstata é o 

diagnóstico precoce. Mesmo se não tiver 

sintomas homens a partir dos 45 anos 

com fator de risco, ou 50 sem estes 

fatores devem fazer o exame preventivo. 

 Diagnóstico precoce exige exames periódicos. Cuide-se! 

 

https://www.facebook.com/hashtag/disque100?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU33Fu-FbnO854smlu-5Xh-iD-l3xu6I7eQGaMVff0ZX6mN-l5qCOsNbQPNsdEs6PCRnU32Kz2wBNidc5YTVtFDGn9lTO6XwgLWQUByKM0el-SFO3-25A9mv7YYyODawi65luRZ7xENozzu-V_8ZwloewbJZhDNB7-OVwHL-HXtULBOLLKXG1ZDu8EqYm69kmg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/denuncieoabuso?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU33Fu-FbnO854smlu-5Xh-iD-l3xu6I7eQGaMVff0ZX6mN-l5qCOsNbQPNsdEs6PCRnU32Kz2wBNidc5YTVtFDGn9lTO6XwgLWQUByKM0el-SFO3-25A9mv7YYyODawi65luRZ7xENozzu-V_8ZwloewbJZhDNB7-OVwHL-HXtULBOLLKXG1ZDu8EqYm69kmg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fa%C3%A7aasuaparte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU33Fu-FbnO854smlu-5Xh-iD-l3xu6I7eQGaMVff0ZX6mN-l5qCOsNbQPNsdEs6PCRnU32Kz2wBNidc5YTVtFDGn9lTO6XwgLWQUByKM0el-SFO3-25A9mv7YYyODawi65luRZ7xENozzu-V_8ZwloewbJZhDNB7-OVwHL-HXtULBOLLKXG1ZDu8EqYm69kmg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/fa%C3%A7aadiferen%C3%A7a?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU33Fu-FbnO854smlu-5Xh-iD-l3xu6I7eQGaMVff0ZX6mN-l5qCOsNbQPNsdEs6PCRnU32Kz2wBNidc5YTVtFDGn9lTO6XwgLWQUByKM0el-SFO3-25A9mv7YYyODawi65luRZ7xENozzu-V_8ZwloewbJZhDNB7-OVwHL-HXtULBOLLKXG1ZDu8EqYm69kmg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU33Fu-FbnO854smlu-5Xh-iD-l3xu6I7eQGaMVff0ZX6mN-l5qCOsNbQPNsdEs6PCRnU32Kz2wBNidc5YTVtFDGn9lTO6XwgLWQUByKM0el-SFO3-25A9mv7YYyODawi65luRZ7xENozzu-V_8ZwloewbJZhDNB7-OVwHL-HXtULBOLLKXG1ZDu8EqYm69kmg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/outubrorosa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxVTPWusiE9SH8ChUbuWFaTf33gU0QOrMgvdNFtE9izipukI8T7Tu9HKaEny-69wBIikQAr9-fj5j9TQSgIR8W0SYlQf7_mP61fn9g6QkkCs2urFmVxP-n9olTXxqs6jBirouaAu3C6nCQmz5bGXseI09lkilkrj6DYxM3CkjluiOXPJCRgPT1oGQOGDDk1PI&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/cancerdemama?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxVTPWusiE9SH8ChUbuWFaTf33gU0QOrMgvdNFtE9izipukI8T7Tu9HKaEny-69wBIikQAr9-fj5j9TQSgIR8W0SYlQf7_mP61fn9g6QkkCs2urFmVxP-n9olTXxqs6jBirouaAu3C6nCQmz5bGXseI09lkilkrj6DYxM3CkjluiOXPJCRgPT1oGQOGDDk1PI&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/preven%C3%A7%C3%A3o?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxVTPWusiE9SH8ChUbuWFaTf33gU0QOrMgvdNFtE9izipukI8T7Tu9HKaEny-69wBIikQAr9-fj5j9TQSgIR8W0SYlQf7_mP61fn9g6QkkCs2urFmVxP-n9olTXxqs6jBirouaAu3C6nCQmz5bGXseI09lkilkrj6DYxM3CkjluiOXPJCRgPT1oGQOGDDk1PI&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWxVTPWusiE9SH8ChUbuWFaTf33gU0QOrMgvdNFtE9izipukI8T7Tu9HKaEny-69wBIikQAr9-fj5j9TQSgIR8W0SYlQf7_mP61fn9g6QkkCs2urFmVxP-n9olTXxqs6jBirouaAu3C6nCQmz5bGXseI09lkilkrj6DYxM3CkjluiOXPJCRgPT1oGQOGDDk1PI&__tn__=*NK*F
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Adotar medidas para evitar o 

desperdício é responsabilidade de 

todos. 

#água #economizar 

 #municípiosdaAmauc 

 

 

 

BOLETIM COVID-19 REGIÃO AMAUC E MAPA DO ESTADO 

Boletim coronavírus - região da AMAUC 

- JANEIRO 

Atualização do número de casos 

confirmados, recuperados, óbitos e ativos 

da Covid-19 nos municípios da AMAUC. 

A região da AMAUC soma 10.125 casos 

confirmados, 9.896 casos recuperados, 71 

óbitos e 158 casos Ativos.  

O Estado de Santa Catarina soma 

502.785 casos confirmados, 481.373 recuperados e 5.420 óbitos, conforme 

boletim divulgado na terça-feira (05/01). 

 

Boletim Regional Covid-19  JUNHO 

Atualização do número de casos 

confirmados, recuperados, óbitos e ativos da 

Covid-19 nos municípios da AMAUC. 

A região da AMAUC soma 29.132 casos 

confirmados, 28.271 casos recuperados, 

304 óbitos e 557 casos Ativos. Boletim 

atualizado com dados enviados até às 16 

horas do dia 18/06/2021. O Estado de Santa 

Catarina soma 1.018.714 casos confirmados, 979.280 recuperados e 16.178 

óbitos. O Brasil soma 17.702.630 casos confirmados, 16.077.483 recuperados 

e 496.004 óbitos. Conforme boletins divulgados na quinta-feira (17/06). 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%C3%A1gua?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-Bsx2_TbcJdZ1B9-CbVJUztA8yuoJgcBV6ym3Z5ZkGtpUsD2EilR4HuRFiVF2slfbYeKFeE08_8lsmh7KYFZ8XjbQGt6kLWPZnuoWuekBi5Ow0fDhnLcTXakpNMKpB0r73tOAOFRtnGN2MGmbpOKvC-dpH21fOpDiTh24Q3ZtS9udrS-Ea-2OZs3v0uIXYQA&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/economizar?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-Bsx2_TbcJdZ1B9-CbVJUztA8yuoJgcBV6ym3Z5ZkGtpUsD2EilR4HuRFiVF2slfbYeKFeE08_8lsmh7KYFZ8XjbQGt6kLWPZnuoWuekBi5Ow0fDhnLcTXakpNMKpB0r73tOAOFRtnGN2MGmbpOKvC-dpH21fOpDiTh24Q3ZtS9udrS-Ea-2OZs3v0uIXYQA&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/munic%C3%ADpiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-Bsx2_TbcJdZ1B9-CbVJUztA8yuoJgcBV6ym3Z5ZkGtpUsD2EilR4HuRFiVF2slfbYeKFeE08_8lsmh7KYFZ8XjbQGt6kLWPZnuoWuekBi5Ow0fDhnLcTXakpNMKpB0r73tOAOFRtnGN2MGmbpOKvC-dpH21fOpDiTh24Q3ZtS9udrS-Ea-2OZs3v0uIXYQA&__tn__=*NK*F
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Boletim Regional Covid-19  

DEZEMBRO 

Onze municípios da região da AMAUC 

estão sem nenhum caso ativo para COVID-

19. Até o fechamento deste Boletim, às 

15horas a região soma 13 casos ativos, 

32.953 casos confirmados, 32.552 casos 

recuperados e 388 óbitos. 

O Estado de Santa Catarina soma 

1.238.829 casos confirmados, 1.216.767 

recuperados e 20.136 óbitos. Brasil 

22.222.928 casos confirmados, 21.516.819 

recuperados e 618.091 óbitos. 

#municipiosdaAMAUC #combateaCovid19 

 

A região do Alto Uruguai 

Catarinense foi reclassificada 

passando para o alerta Grave (cor 

laranja) para transmissão do novo 

coronavírus, conforme mapa 

divulgado pelo Governo do Estado 

de Santa Catarina, nesta quinta-

feira, 7 de janeiro de 2021.  

Seis regiões no Risco Potencial 

Grave: Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Itajaí, Extremo Oeste, Extremo 

Sul Catarinense, Laguna, Serra Catarinense. Dez regiões no Risco Potencial 

Gravíssimo: Alto Vale do Rio do Peixe, Carbonífera, Foz do Rio Itajaí, Grande 

Florianópolis, Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Oeste, Planalto Norte 

e Xanxerê 

Para seguirmos combatendo o novo coronavírus, as medidas de prevenção 

devem ser mantidas. Fique atento às orientações que são repassadas pelo 

Ministério da Saúde, governos estaduais e municipais. Quando sair use 

MÁSCARA, é obrigatório. Lave as mãos com frequência com água e sabão ou 

com álcool em gel. Evite aglomerações. Respeite o distanciamento físico. 

Mais informações sobre a matriz de risco acesse: 

http://www.coronavirus.sc.gov.br/.../2021/01/matriz0701.pdf 

https://www.facebook.com/hashtag/municipiosdaamauc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-p3-6xVGkL-5_hcsQW5Qo4pA3y1t8v90SscN3hZ25pKD-kovW4n216IXNy3gAMHDKYUDaTVnCBD1ExdaWfsiYfywzKl4gRh8jgUN3ldw9BgJtlWnK1vohFPXSDrp4qLx5WlFcVT-xs2QUCzDqi-zn0OO10DfLoshaEAhXOa8at_Alb4pdQKY5gdgMQb3tXpE&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/combateacovid19?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-p3-6xVGkL-5_hcsQW5Qo4pA3y1t8v90SscN3hZ25pKD-kovW4n216IXNy3gAMHDKYUDaTVnCBD1ExdaWfsiYfywzKl4gRh8jgUN3ldw9BgJtlWnK1vohFPXSDrp4qLx5WlFcVT-xs2QUCzDqi-zn0OO10DfLoshaEAhXOa8at_Alb4pdQKY5gdgMQb3tXpE&__tn__=*NK-R
http://www.coronavirus.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/01/matriz0701.pdf?fbclid=IwAR3TVS4QvM9nRDD2euxXSXW2nSNMoh_3y67_ugjbY94FUFY7J6CdZ7Zdzqc
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A região da Amauc permanece classificada 

no nível "Gravíssimo". Conforme boletim 

divulgado neste sábado (27), pelo Governo do 

Estado e Santa Catarina, pela nova 

classificação, todas as regiões do estado se 

encontram em nível gravíssimo (cor 

vermelha). 

São dezesseis (16) regiões no Gravíssimo: 

Alto Uruguai Catarinense, Alto Vale do Rio do 

Peixe, Alto Vale do Itajaí, Extremo Oeste, Foz do Rio Itajaí, Grande Florianópolis, 

Médio Vale do Itajaí, Meio Oeste, Nordeste, Oeste, Planalto Norte, Serra 

Catarinense, Xanxerê, Carbonífera, Extremo Sul Catarinense e Laguna. 

O uso de máscara é obrigatório e deve ser associado à lavagem frequente das 

mãos com água e sabão ou higienização com álcool em gel. Respeite o 

distanciamento físico. Evite aglomerações.  

A única forma de combatermos o coronavírus é a prevenção. Cuide de si, 

cuide de todos.  

 

A região da Amauc foi classificada com risco 

"Alto". Conforme boletim divulgado no último 

sábado (14) pelo Governo do Estado de Santa 

Catarina, o cenário das regiões tem 

apresentado uma melhora significativa. Pela 

nova classificação, sete (7) regiões em nível 

alto (amarelo), sete (7) em risco grave (laranja) 

e duas (2) em risco gravíssimo (vermelho). 

Sete (7) no Alto: Alto Uruguai Catarinense, 

Alto Vale do Itajaí, Carbonífera, Extremo Sul, Laguna, Meio Oeste e Serra 

Catarinense. 

Sete (7) regiões no Grave: Alto Vale do Rio do Peixe, Extremo Oeste, Grande 

Florianópolis, Médio Vale do Itajaí, Oeste, Planalto Norte e Xanxerê 

Duas (2) regiões no Gravíssimo: Nordeste e Foz do Rio Itajaí  

Avaliação completa: https://bit.ly/2UkSPZo 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2UkSPZo%3Ffbclid%3DIwAR2pDKR71Evb4BlLzuF_23n23Q4v8OoZyEKPFh1BExZbSf1QCBWtRdGZCVI&h=AT11UKEI0L0Gm6WTkTBsrvhAI_G4Bsm8mOOMTaAN_SYnR-FAeXXCfHuUkPEuGThXLszgwrR0XzLWF-bzcgdlw4_zLUacEnunONn7fMTjTvy8RVvTTEP-572clzcJcqD9KQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3oEEBzgpvvNfytkynfc42sCgR32JdnajPiAO0-M-qFz1HQq6x4obGB7BT8PIvVA3fptJ-JtVjgkS39GrIgsH5GAZ0rzu7KrxShI3ZABRU7BSwoTFE54yWQpJz7T-lVhVTqLPz35mxmZK4AucYhXflgDqUr4cy67lPVmx9NLJMYdGeFsJDzKqgLiVUYtpoeTNK3D-lc
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Os cuidados devem continuar. Quando chegar a sua vez VACINE-SE contra 

a covid-19. E não esqueça da segunda dose. Somente agindo juntos iremos 

vencer a pandemia. 

 

A região da Amauc foi classificada com risco 

"Moderado". Conforme boletim divulgado no 

último sábado (20) pelo Governo do Estado de 

Santa Catarina, o cenário das regiões tem 

apresentado uma melhora significativa. Pela 

nova classificação, treze (13) regiões em nível 

moderado (azul) e quatro (4) em risco alto 

(amarelo). 

 

 



49 3482-3500

secretaria@amauc.org.br

amauc.org.br

Alto Bela Vista
Arabutã
Concórdia
Ipira
Ipumirim
Irani
Itá
Jaborá
Lindóia do Sul
Peritiba
Piratuba
Presidente Castello Branco
Seara
Xavantina
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