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ATA Nº 001/2018
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos dois dias
do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no auditório da AMAVI,
realizou-se a primeira reunião do Colegiado Regional de Assistência Social da AMAVI do
ano de dois mil e dezoito. Estavam presentes vinte e sete pessoas conforme a lista de
presença. Iniciamos com uma rápida apresentação dos presentes, leitura da pauta,
leitura e deliberação da ata referente ao dia vinte e oito de novembro de dois mil e
dezessete. Segundo assunto, Quinta Conferência Nacional da Pessoa Idosa que tem
como tema: o desafio de envelhecer no século XXI e o papel das políticas públicas, tendo
como eixos: direitos fundamentais, educação, enfrentamento da violação de direitos
humanos da pessoa idosa e conselhos de direito. O calendário para que os municípios se
organizem para a conferência é até trinta e um de março de dois mil e dezenove.
Terceiro assunto, XI Conferência Nacional dos Direitos da criança e do Adolescente,
com o tema: proteção integral, diversidade e enfrentamento as violências. O calendário
para que os municípios se organizem para a Conferência é de maio a novembro de dois
mil e dezoito. Quarto assunto, Nota técnica: nr. Cinco, de dois e dezoito, sobre a
Campanha Unificada do Fundo da Infância e Adolescência – FIA, com orientações de
como deve ser utilizado o recurso, que é de grande importância a elaboração por parte
dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA, do Plano de
Ação e de Aplicação do FIA, que não é autônomo e as deliberações e aprovações devem
ser pelo CMDCA. Quinto assunto, nota técnica nr. Quatro, de dois mil e dezoito, que fala
sobre a utilização de recursos Federais e Estaduais da Assistência Social, dos serviços
que pertencem a política de assistência social, onde formou-se grande discussão sobre o
atendimento aos idosos e que clube de idoso não é público da Assistência Social, que o
gestor deve conhecer a política de assistência social para argumentar e deve reunir todos
os secretários das outras políticas para debater sobre organograma da política do idoso.
Os recursos devem passar pelo Conselho de Assistência Social e os mesmos devem
conhecer as normativas para deliberar. Sexto assunto, Curso de Gestão Financeira e
Orçamentária da Assistência Social, com a intensão de propiciar a compreensão da
utilização correta dos recursos da Assistência Social a capacitação ocorrerá em dois dias,
sugerindo-se as datas de cinco e seis de abril, onde que cada município pode ter dois
representantes e o mesmo será ministrado pela Docente Maria Eunice Viccari. Essa
capacitação pode ser paga com o IGD-SUAS. Sétimo assunto, Ofício GABS/SST
número vinte e quatro, de dois mil e dezoito, de acordo com os estudos para implantação
dos serviços regionalizados de Proteção Social Especial de média e alta complexidade
em dois mil e quatorze, doze municípios apresentaram-se como elegíveis, as
informações foram encaminhadas ao SST, mas por falta de recurso não foi aprovado, o
ofício ainda ressalta que a SST aguarda decisão do governo do Estado para abrir
concurso público para contratação de novos profissionais, pois atualmente a Gerência de
Proteção Social Especial conta apenas com duas servidoras de nível superior para
atender toda a demanda. Oitavo assunto, informações da reunião do Colegiado
Estadual de Assistência Social – COAS, realizada no dia vinte e sete de fevereiro de dois
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e dezoito. A reunião abordou vários assuntos dentre os destacados: será feito cartilhas
padronizando orientações do conselho tutelar, Resolução conjunta do CNAS e do
CONANDA número um de dois e nove, que aprova o documento de orientações técnicas
do serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, Lei da escuta protegida número
treze quatrocentos e trinta e um, que entra em vigor em cinco de abril, eventos Estaduais:
dias quinze e dezesseis de março - Mulher na Política, dias vinte e seis e vinte e sete de
abril – III Seminário de Acolhimento Institucional e Familiar, vinte e oito, vinte e nove e
trinta de maio – IX Seminário Estadual de assistência Social. Nono assunto, sobre
atualização do banco de dados da AMAVI das equipes de referência nos serviços, cada
município receberá um formulário por e-mail para o preenchimento. Décimo assunto,
Planejamento do calendário dois mil e dezoito, a reunião será a cada dois meses, toda
quinta-feira, nos dias: dez de maio, doze de julho, treze de setembro e oito de novembro.
Décimo primeiro assunto, eleição da diretoria do Colegiado dois mil e dezoito, a
composição da diretoria ficou assim definida: Coordenadora – Idemara Ventura Voltolini –
Secretária de Presidente Nereu, Vice Coordenador: Osmael Ern – Secretário de Vitor
Meireles, Primeira Secretária: Sirlene Jordão – Assistente Social de Pouso Redondo,
Segunda Secretária: Adelir Silveira – Assistente Social de Braço do Trombudo. Décimo
segundo assunto, assuntos gerais, Denise distribuiu alguns certificados de dois mil e
quatorze que ainda estavam na AMAVI, Denise também falou sobre a reunião do Fórum
pelo fim da violência contra crianças e adolescentes mencionando a parceria dos
gestores para o levantamento de dados registrados no conselho tutelar de violência
sexual, para apresentar dia vinte e quatro de setembro no Seminário para fazer
comparações dos números apresentados, e quem puder, enviar até dia dez de junho.
Sem mais, encerrou-se a presente ata, assinada por mim, Sirlene Jordão Assistente
Social do município de Pouso Redondo e demais membros deste Colegiado presentes,
conforme a lista de presença em anexo.

