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Conferências de Assistência Social 
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As Conferências Municipais de Assistência Social são espaços de debates coletivos realizados para con-

ferir e avaliar o que está sendo praticado na área e de proposições de novas medidas para que a Política 

de Assistência Social possa atender às necessidades e direitos dos seus usuários.  

Outro objetivo é o de avaliar a situação da assistência social e propor diretrizes para o aperfeiçoamento 

do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Os municípios que ainda não realizaram suas conferências têm o prazo até o dia 31 de julho. 

Junho foi destinado às Conferências de Assistência Social em alguns municípios da Região da Grande Florianópolis 
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Olá. Você está recebendo a 13ª edição do Informativo da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. 

Colabore enviando sugestões, fotos e informações para comunicacao@granfpolis.org.br 

Textos: Maria Helena         Diagramação: Edson de Freitas 

AÇÕES DA PRESIDÊNCIA  

O presidente da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, Juliano Duarte Campos, prefei-

to de Governador Celso Ramos, busca incluir no orçamento da União recursos para que os municí-

pios da Região consigam implementar seus Planos Municipais de Saneamento Básico. 

O presidente da GRANFPOLIS, Juliano Duarte 

Campos, participou do evento que tratou, entre 

outros temas, da estruturação de Parcerias Públi-

co Privadas (PPPs), os benefícios da sua utiliza-

ção e os desafios para as administrações públi-

cas, principalmente para as municipais, na pres-

tação de serviços de qualidade para a população 

foram objeto de discussão. 
Na audiência de Comissão de Agricultura, Pecuária, 

Abastecimento e Desenvolvimento Rural, em Brasília 

(23/06), Juliano Duarte Campos fez a defesa do setor 

Pesqueiro que vive uma grave crise agravada pela 

falta de apoio e pela edição de portaria ministerial que 

impôs novas regras para liberação de licenças que 

prejudicaram, principalmente, a pesca da tainha. 

O presidente da GRANFPOLIS lastimou a ausência 

de autoridades federais na reunião. 

RECURSOS PARA OS PLANOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO 

PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS 

Internet 

TCE-SC 

Câmara Federal 

DEFESA DO SETOR PESQUEIRO  

Para tanto, o presidente esteve com o senador Dário Ber-

ger (PMDB), presidente da Comissão Mista de Orçamento 

da União (28/06). 

Os municípios enfrentam dificuldades para implementação 

do Plano e podem em decorrência disto ter sanções nas 

liberações de recursos federais. Além disto, o Ministério 

Público está cobrando a atualização dos mesmos.   

1° TCE em Debate (22/06) 
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CAPACITAÇÕES 

O Diretor Administrativo e Financeiro 

da GRANFPOLIS, contador Gilberto 

Brasil, coordenou a capacitação 

(13/06), sobre o Plano Plurianual volta-

da para os contadores das prefeituras 

municipais.  

PLANO PLURIANUAL E SISTEMAS DO TCE-SC 

ORÇAMENTO PÚBLICO 

Gilberto Brasil também falou 

aos Gestores Municipais de 

Convênio (20/06), sobre o Plano 

Plurianual (PPA), Lei de Diretri-

zes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA).  

REDE SICONV 

Os colaboradores da GRANFPOLIS 

neste mês de junho também busca-

ram capacitações. A assessora de 

Projetos Especiais, Adriana Souza, 

Na pauta do evento discussões sobre minuta de projetos de leis que 

adeque a cobrança de Imposto sobre Serviço (ISS) das operadoras 

de cartões de crédito e débito e avaliação da situação dos Municí-

pios da região sobre o Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão 

(e-Sfinge) do TCE/SC; Sistemas de Informações sobre Orçamentos 

Públicos em Educação (SIOPE) e Orçamentos Públicos em Saúde 

(SIOPS). 

O principal enfoque foi a importância dos GMCs na elaboração 

destas leis.  

esteve em Brasília recebendo capacitação de multiplicadores da 

Rede SICONV.  

Os engenheiros da GRANFPOLIS, João 

Augusto Demaria da Silveira e Cristiane 

Freitas participaram da 20ª Reunião de 

Pavimentação Urbana, no CentroSul em 

Florianópolis (29 e 30/06).  

O evento é realizado pela Associação 

Brasileira de Pavimentação (ABPv). 

NOVAS TÉCNICAS 

Secretários e coordenadores de educação dos 22 municípios da 

Grande Florianópolis receberam (7 e 8/06), capacitação do Sistema 

de Informação do Instituto Ayrton Senna. 

O SIASI registra as informações educacionais dos estados e muni-

cípios parceiros por meio da coleta de dados das escolas e da sua 

consolidação no âmbito das secretarias de educação. 

O treinamento faz parte do Programa Arranjo de Desenvolvimento 

da Educação, realizado pela GRANFPOLIS com a parceria do Insti-

tuto Positivo e Instituto Ayrton Senna. 

EDUCAÇÃO 

A Agência Reguladora Intermuni-

cipal de Saneamento (ARIS), com 

o apoio da Associação dos Muni-

cípios da Grande Florianópolis 

(GRANFPOLIS), realizou (13/06), capacitação para que servidores 

municipais façam acompanhamento anual e revisão periódica dos 

Planos Municipais de Saneamento Básico. 

SANEAMENTO BÁSICO 

FINANÇAS E CONTROLE PÚBLICO 

O 13° Congresso Catarinense de Secre-

tários de Finanças, Contadores Públicos 

e Controladores Internos Municipais,  

promovido pela Federação  Catarinense de Municípios (FECAM),   

foi uma oportunidade para atualizações sobre a nova lei de finanças 

públicas, sistema e-Sfinge, auditoria nos trabalhos do controle inter-

no, o parcelamento de débitos dos entes estatais perante a Fazenda 

Nacional, entre outros. 

O diretor Administrativo Financeiro da GRANFPOLIS, Gilberto 

Brasil, participou do evento. 

FECAM 

A GRANFPOLIS amplia estes conhecimentos para os municípios 

associados voltado para o aspecto operacional do Sistema e aper-

feiçoando as habilidades necessárias à apresentação de projetos 

para captação de recursos, com a metodologia do Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 



 
Aniversariantes de Julho 

09 - Márcio de França Santos  
       Estagiário  

13 - Cristiane Freitas          
         Engenheira civil  

       Nazário Espíndola  
         Técnico de Agrimensura 

08 - Bianca Ana Coelho 
       Arquiteta e  Urbanista 

09 - Luiz David C. Nunez 
       Porteiro 

            Marcelo Leão 
       Consultor / Operador do Direito  

25 - Edésio Justen 
              Prefeito de Sto Amaro da Imperatriz 

30 - Geraldo Pauli 
       Prefeito de Antônio Carlos 

ESPECIAL 

COMUNICAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RISCO REQUER PLANEJAMENTO 

A imprensa assume um papel fundamental 

em situações de emergência ao repassar 

informações à população, além disso, torna 

a comunicação um instrumento essencial 

para a minimização dos riscos antes, du-

rante e depois dos desastres. Os profissio-

nais da área de comunicação devem ter um 

bom planejamento para que não propagem 

o pânico sem necessidade. 

O jornalista e ex-assessor da Secretaria de 

Estado da Defesa Civil, Paulo César San-

tos, que recentemente participou da reunião 

do Colegiado de Defesa Civil, afirma que os 

profissionais de comunicação devem ter 

uma estratégia para que as informações 

sejam repassadas com responsabilidade e 

coerência. O jornalista ressalta, ainda, a 

importância das assessorias de imprensa e/

ou comunicação estarem alinhadas com os 

setores envolvidos. 

As mídias eletrônicas (TV e Rádio) possu-

em um grande público alvo. Desta forma, as 

notícias precisam ser repassadas com qua-

lidade para que o caos não seja inserido na 

sociedade. “Se o caos for propagado por 

má informação, está mais do que na hora 

desses profissionais serem acionados judi-

cialmente por incitar a desordem”, defende  

Santos. 

Ainda segundo o jornalista, o uso das redes 

sociais é de extrema importância nos dias 

de hoje para reproduzir as notícias de forma 

instantânea aos usuários. “O serviço público 

se torna aliado das mídias sociais para 

emissão de informações oficiais, mas é 

preciso que os envolvidos nesse serviço 

tenham habilidades, agilidades e paciência 

pelos questionamentos que surgem por 

essas ferramentas consideradas livres”, 

destaca. 

Paulo César lembra que as mídias sociais 

também são propagadoras de caos e que 

na comunicação de risco são tratadas 

como adversárias. “Se houvesse investi-

mento do poder público e empenho dos 

profissionais, acreditando na eficiência 

dos métodos atuais que penetram em 

diversas camadas da sociedade, as per-

das materiais e humanas poderiam ser 

menores”, conclui o jornalista. 

Internet 


