
     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

 

20 de Janeiro 

Reunião com a diretoria para planejamento das atividades de 2018 - Sede da Acamosc  

Objetivo: Em janeiro a diretoria esteve reunida e definiu as principais ações do ano, 

para dar continuidade ao processo de formação dos vereadores e membros do Poder 

Legislativo, das 26 Câmaras Municipais que integram a associação.  

 

3 de fevereiro 

Reunião com os Presidentes das Câmaras Associadas  

Objetivo: Tratar assuntos como eSocial e demandas das Câmaras Associadas. 

 

 

9 de Fevereiro - Encontro do Fórum dos Secretários da ACAMOSC  

Objetivo: Reunião realizada com os secretários das Câmaras Municipais para tratar 

sobre o eSocial e processo legislativo; 

 

 

 

 

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

16 de Fevereiro - Visita a Câmara de Vereadores de Mondai  

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara e colocar a disposição os serviços da 

Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica. 

 

 

19 de Fevereiro - Visitas às Câmaras de Nova Itaberaba, Nova Erechim, 

Pinhalzinho e Serra Alta 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara e colocar a disposição os serviços da 

Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica. 

 

  

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

23 de Fevereiro – Visita a Câmara de Cunhataí 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara e colocar a disposição os serviços da 

Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica. 

  

 

26 de Fevereiro  - Visita a Câmara de São Carlos 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara e colocar a disposição os serviços da 

Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica. 

 

 

6 de Março  - Visita a Câmara de Quilombo 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara e colocar a disposição os serviços da 

Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica. 

 

 

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

 

9 de março – Encontro Fórum dos Secretários da Acamosc 

Objetivo: Tratar sobre Processo Legislativo e outros temas pertinentes às atividades dos 

secretários nas Câmaras Municipais. Na ocasião também foi realizada uma homenagem 

às mulheres secretárias, pelo Dia Internacional das Mulheres. 

 

10 de Março - Encontro do Fórum da Mulher Vereadora da ACAMOSC 

Objetivo: Eleger a nova diretoria do Fórum das Mulheres Vereadoras da Acamosc. A 

vereadora de Saudades Marilise Warmling é a nova presidente do Fórum, com mandato 

de um ano. No encontro ainda foi tratado sobre questões de gênero e participação 

feminina na política. Também foi realizada homenagem às mulheres pelo Dia 

Internacional das Mulheres. 

 

 

13 de Março - Reunião com Conselheira do TCE/SC e diretoria em Florianópolis 

Objetivo: Reunião de trabalho foi para agendar uma futura capacitação com as 

profissionais, em Chapecó. 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

 

14, 15 e 16 de Março - Congresso Estadual de Vereadores da UVESC 

Objetivo: Participar das capacitações promovidas pela Uvesc, além da integração com 

vereadores do Estado todo. 

 

 

3 de Abril-  Visita às Câmaras de Águas Frias e Jardinópolis 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara e colocar a disposição os serviços da 

Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica 

  
 

9 de Abril -  Visita a Câmara de Caxambu do Sul 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara e colocar a disposição os serviços da 

Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

  
 

16 de Abril - Visita a Câmara de Cunha Porã 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara e colocar a disposição os serviços da 

Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica 

 

 

19 de Abril – capacitação sobre "eSocial aos órgãos públicos". 

Objetivo: abordar o tema com presidentes, vereadores, secretários, assessores jurídicos, 

tesoureiros, contadores e servidores do setor de Recursos Humanos das Câmaras 

Municipais associadas à Acamosc. 

 

 

25 de Abril - Visita a Câmara de Planalto Alegre 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara, participar da sessão e colocar a disposição os 

serviços da Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

 

 

5 de Maio – Participação nos Jogos da Amosc 

Objetivo: O presidente da Acamosc Valdenei Ferrarini e o secretário executivo Eloi 

Oliveira Siarpisnki participaram dos Jogos de Integração da Amosc. 

 

 

16 de Maio – Ciclo de Debate com membros do TCE/SC 

Objetivo: Capacitar e orientar os gestores e servidores do Legislativo Municipal. 

 

 

15 de Maio – Lançamento do programa Liderança para o Desenvolvimento 

regional (Líder) 

Objetivo: reunir lideranças para conhecer, discutir e planejar as ações locais, que visam 

"estimular a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios para o 

desenvolvimento regional sustentável". Acamosc é parceira do Programa, junto com a 

Amosc. 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

 

 

 

18 de Maio -  Participação do Presidente na abertura da Expo Feira Guatambu 

18 de Maio – Posse do Novo Secretário da ADR Chapecó 

Objetivo: participar da posse do novo secretário da ADR Chapecó. O presidente da 

Acamosc, Valdenei Ferrarini e o secretário, Eloi Oliveira Siarpisnki estiveram presente. 

 

 

24 e 25 de Maio - IX Encontro das Mulheres Parlamentares de SC 

Apoio na organização e participação no encontro  

Objetivo do evento: O encontro pretendeu “estimular e ampliar a participação da 

mulher na política por meio do debate, da troca de experiências e de conhecimentos 

relevantes para a atividade política”.  

 

 

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

4 de Junho -  Visita a Câmara Municipal de Saudades 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara, participar da sessão e colocar a disposição os 

serviços da Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica. 

 

 

4 de Junho – reunião entre presidente da Acamosc e Fórum da Mulher Vereadora 

Objetivo: reunião de trabalho para definir ações futuras do Fórum e da Acamosc. 

 

 

12 de Junho – Visita a Câmara de Formosa do Sul 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara, participar da sessão e colocar a disposição os 

serviços da Associação. Visita realizada pela Diretoria da ACAMOSC e equipe técnica. 

 

 

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

18 de Junho – visita institucional a Câmara de Paial 

Objetivo: apresentar o trabalho que a Associação realiza nas 26 Câmaras Municipais da 

região. Objetivo da conversa foi disponibilizar os trabalhos da Acamosc aos vereadores 

e servidores de Paial, visando uma associação futura. 

 

 

18 de Junho – Visita a Câmara de Arvoredo 

Objetivo: Ouvir as demandas, participar da sessão e colocar a disposição, de vereadores 

e servidores, os serviços da Acamosc. Diretoria e equipe técnica participaram da visita.  

 

 

19 de Junho – visita a Câmara de Guatambu 

Objetivo: Ouvir as demandas, participar da sessão e colocar a disposição, de vereadores 

e servidores, os serviços da Acamosc. Diretoria e equipe técnica participaram da visita.  

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

28/29 de Junho – Legislativo em Ação: Cursos de Formação Política e Profissional 

Objetivo: Promover a atualização política, gerencial e técnica dos vereadores e 

servidores das Câmaras Municipais da região. Evento realizado em parceria com a 

Escola do Legislativo de SC. 

 

3 de Julho - assessoria técnica sobre classificação dos CBOs em relação aos cargos 

eSocial Câmara de Itá 

Objetivo: Orientar e esclarecer dúvidas dos vereadores e servidores da Câmara de Itá 

sobre o eSocial. Orientação prestada pelos assessores técnicos nas áreas: contábil e 

jurídica. 

 

4 de Julho - Seminário Municipal de Agentes Públicos e Políticos  

Objetivo: Com o tema “Mulheres Na Política: Elas Podem, O País Precisa” o evento 

promoveu o debate sobre a atuação feminina na política e a questão de gênero. O 

evento, realizado em parceria com a Escola do Legislativo e a Câmara Municipal de 

Pinhalzinho foi realizado em Pinhalzinho.  

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

13 e Julho - atendimento sobre o eSocial às Câmaras de Planalto Alegre, Caxambu 

do Sul, Nova Erechim e Serra Alta. 

Objetivo: Orientar e esclarecer dúvidas dos vereadores e servidores da Câmara de Itá 

sobre o eSocial. Orientação prestada pelos assessores técnicos nas áreas: contábil e 

jurídica. 

  

  
 

24 de Julho - Visita a Câmara de São Lourenço do Oeste- Parlamento Mirim. 

Objetivo: O Fórum da Mulher Vereadora da Acamosc, por meio da presidente Marilise 

Warmling e da primeira secretária, vereadora Silvana Battisti Bugnotto visitaram a 

Câmara de São Lourenço do Oeste para conhecer o programa Parlamento Jovem 

desenvolvido pela Câmara. O secretário Eloi Oliveira Siarpisnki participou do encontro. 

 

27 de Julho - Assessoria técnica em Relação aos Cargos E-Social para as Câmaras 

de União do Oeste/Águas Frias/ Coronel Freitas 

Objetivo: Orientar e esclarecer dúvidas dos vereadores e servidores das Câmaras sobre 

o eSocial. Orientação prestada pelos assessores técnicos nas áreas: contábil, jurídica e 

de licitações. 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

   
 

27 de Julho – atendimento à Câmara de União do Oeste 

Objetivo: Orientar e assessor vereador e servidores da Câmara de União do Oeste sobre 

licitações. 

 

 

1, 2 e 3 de Agosto – Congresso Estadual de Vereadores em Florianópolis 

Objetivo: Participar da capacitação promovida pela Uvesc, além de apoiar na 

organização e realização do evento. Um momento de integração e troca de experiência 

com vereadores das cidades catarinenses. 

 

 

1 de Agosto - Assessoria técnica em Relação aos Cargos E-Social para as Câmaras 

Objetivo: Orientar e esclarecer dúvidas dos vereadores e servidores das Câmaras sobre 

o eSocial. Orientação prestada pelos assessores técnicos nas áreas: contábil, jurídica e 

de licitações. 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

  
7 de Agosto – Sessão de Inauguração da Câmara de Cunhataí 

Objetivo: prestigiar a reinauguração da Câmara Municipal. Participaram do evento a 

vice-presidente e o secretário executivo. 

 

13 de Agosto – visita a Câmara de Marema 

Objetivo: Ouvir as demandas, participar da sessão e colocar a disposição, de vereadores 

e servidores, os serviços da Acamosc. Diretoria e equipe técnica participaram da visita.  

 

14  de Agosto - Encontro do Fórum dos Secretários e Contadores 

Objetivo: capacitar os servidores sobre atualização de valores das modalidades de 

licitação, controle de jornada por meio de ponto Biométrico e a Tabela de rubricas. 

Temas ministrados pelas assessorias técnicas nas áreas contábil, jurídica e de licitação. 

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

14 de Agosto – Sessão Solene em Caxambu do Sul 

Objetivo: Na oportunidade foram homenageados os integrantes do grupo que 

contribuíram e contribuem há 20 anos, no desenvolvimento da cultura no município. 

 

 

15 de Agosto – Capacitação com o Ciga sobre Portais 

Objetivo: orientar os servidores sobre a utilização das ferramentas administrativas dos 

Portais das Câmaras Municipais. Uma parceria entre o Ciga e a Acamosc. 

 

15 de Agosto - 29º edição do Troféu O Desbravador de Chapecó 

Objetivo: A premiação reconhece e homenageia os empreendedores que se destacaram 

no cenário econômico de chapecoense. O presidente representou a entidade no evento. 

 

24 de Agosto - Assessoria técnica em Relação aos Cargos E-Social para as Câmaras 

Objetivo: Orientar e esclarecer dúvidas dos vereadores e servidores das Câmaras sobre 

o eSocial. Orientação prestada pelos assessores técnicos nas áreas: contábil e jurídica 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

 

 

29 de Agosto – palestra O que é ser Vereador 

Objetivo: Uma iniciativa do Fórum da Mulher Vereadora em parceria com a Acamosc, 

que proporcionou uma palestra para debater sobre o papel do vereador. 

 

 

31 de Agosto - Sessão Solene em Jardinópolis 

Objetivo: prestigiar a sessão solene em Homenagem a Comissão de Emancipação de 

Jardinópolis. 

 

 

31 de Agosto - Assessoria técnica em Relação aos Cargos E-Social para as Câmaras 

Objetivo: Orientar e esclarecer dúvidas dos vereadores e servidores das Câmaras sobre 

o eSocial. Orientação prestada pelos assessores técnicos nas áreas: contábil e jurídica. 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

 

6 de Setembro - Assinatura do termo de cooperação entre Amosc e Acamosc 

Objetivo: "aproximar as ações entre o executivo e o legislativo, observando o princípio 

da harmonia e independência dos poderes". 

 

 

10 de Setembro – visita às Câmaras de Seara e Itá 

Objetivo: Ouvir as demandas, participar da sessão e colocar a disposição, de vereadores 

e servidores, os serviços da Acamosc. Diretoria e equipe técnica participaram da visita.  

  
 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

14 de Setembro - Assessoria técnica em Relação aos Cargos E-Social para a 

Câmara de  Jardinópolis 

Objetivo: Orientar e esclarecer dúvidas dos vereadores e servidores das Câmaras sobre 

o eSocial. Orientação prestada pelos assessores técnicos nas áreas: contábil e jurídica. 

 

 

14 de Setembro - Atendimento do setor de licitação à câmara de Coronel Freitas 

Objetivo: Assessorar e orientar a servidora da Câmara. Atendimento feito pela 

assessora de licitação. 

 

 

17 e 18 de Setembro – Participação no segundo encontro do Programa Lider em 

Pinhalzinho 

Objetivo: reunir lideranças para conhecer, discutir e planejar as ações locais, que visam 

"estimular a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios para o 

desenvolvimento regional sustentável". Participam do curso o presidente e o secretário 

executivo. 

 

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

26 de Setembro – Sessão Solene em Nova Itaberaba 

Objetivo: Prestigiar a sessão solene de homenagear as pessoas que contribuíram para o 

desenvolvimento do Movimento de Mulheres Camponesas. 

 

 

8 e 9 de Outubro – Participação no terceiro encontro do programa Lider 

Objetivo: reunir lideranças para conhecer, discutir e planejar as ações locais, que visam 

"estimular a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios para o 

desenvolvimento regional sustentável". Participam do curso o presidente e o secretário 

executivo. 

 

 

26 de Outubro - Visita a Câmara de União do Oeste 

Objetivo: Ouvir as demandas da Câmara, prestigiar a sessão e colocar os serviços da 

Acamosc a disposição dos vereadores e servidores. Presidente e secretário visitaram a 

Câmara. 

 

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

29 de Outubro – Sessão Solene em Águas de Chapecó 

Objetivo: Prestigiar a sessão solene em homenagem às mulheres de Águas de Chapecó 

diagnosticadas com Câncer de Mama. Presidente e secretário da Acamosc prestigiaram 

o evento 

 

 

5 e 6 de Novembro – 4º Encontro Lider em São Carlos 

Objetivo: reunir lideranças para conhecer, discutir e planejar as ações locais, que visam 

"estimular a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios para o 

desenvolvimento regional sustentável". Participam do curso o presidente e o secretário 

executivo. 

 

 

7 de Novembro - Câmaras Municipais de Saudades e Pinhalzinho realizam reunião 

de trabalho 

Objetivo: Encontro para tratar sobre o Parlamento Jovem, assunto tratado pela Escola 

do Legislativo. Secretário executivo da Acamosc intermediou o encontro.   

 



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

13 de Novembro - Participação na palestra Mulheres em Evidência em Quilombo 

Objetivo: Participar e ajudar na realização do evento- realizado pela Câmara de 

Quilombo- que visou tratar sobre a participação feminina na política, o empoderamento 

feminino e empreendedorismo. 

  
 

13 de Novembro – Entrega de carta do Fórum da Mulher Vereadora a vice-

governadora eleita 

Objetivo: Parabenizar a vice-governadora pela conquista, demonstrar o orgulho de ter 

pela primeira vez uma mulher ocupando esse cargo e solicitar atenção para se ter uma 

maior participação feminina no secretariado estadual. 

 

17 de Novembro - Realização dos Jogos da Acamosc em Cordilheira Alta 

Objetivo: momento de lazer e integração que visa o fortalecimento das relações entre o 

executivo e o legislativo municipal da região.  

  



     

      

                                                                                  RELATÓRIO DA ACAMOSC-2018 

ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

22 de Novembro - Participação no SEMAPP em Chapecó 

Objetivo: Evento realizado pela Escola do Legislativo, que contou com a parceria da 

Acamosc. Objetivo discutir sobre (re)organização do espaço urbano municipal. 

Presidente e secretário executivo da Acamosc estiveram no evento. 

 

 

22 de Novembro - Encontro dos Contadores e Controladores Internos das 

Câmaras Municipais 

Objetivo: Capacitar e orientar os servidores das Câmaras Municipais associadas à 

Acamosc. Entre os assuntos tratados estão: Limites do Poder legislativo e Encerramento 

do Exercício de 2018. 

 

 

28, 29 e 30 de Novembro – Encontro Estadual da Uvesc 

Objetivo: Evento promove a capacitação e integração dos vereadores do Estado. O 

secretário executivo e vereadores da região participaram da capacitação.  
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ACAMOSC - Associação das Câmaras Municipais do Oeste de Santa Catarina  

4 de Dezembro - Participação no Encontro Nacional de Legislativos Municipais  

em Irai/RS 

Objetivo: prestigiar o evento e representar a Acamosc. Participaram do evento o 

presidente e  secretário executivo da Acamosc. 

  
 

8 de Dezembro – Assembleia Geral Ordinária da Acamosc 

Objetivo: Prestação de Contas 2018; Apresentação do relatório de Atividades e eleição 

da Nova Diretoria  - Gestão 2019. 


