
 

ATA Nº 002/2017 1 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 
DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos 3 

dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no 4 
Auditório da AMAVI, realizou-se a segunda reunião do Colegiado Regional de 5 
Assistência Social da AMAVI do ano de dois mil e dezessete. Estavam presentes 6 
quinze municípios, totalizando vinte e seis pessoas conforme a lista de presença. 7 
Seguindo a ordem do dia, primeiro assunto foi o Marco Regulatório, quanto aos 8 

convênios, apresentado pelo Assessor Contábil da Associação dos Municípios do 9 
Alto Vale do Itajaí - AMAVI, Senhor Valmir Batista. Segundo assunto, ata da 10 

reunião anterior, serão feitas algumas alterações e será apresentada para 11 

aprovação na próxima reunião. O terceiro assunto foi a oficina para os 12 
conselheiros tutelares, onde fechou turma com sessenta conselheiros inscritos, e 13 
o local será na Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 14 
UNIDAVI, onde as inscrições estarão disponíveis no site da Escola de Gestão 15 

Municipal - EGEM. Quarto assunto, proposta de curso “FIA Descomplicado” 16 
(Fundo da Infância e Adolescência), contendo duas formas de capacitação: uma 17 

tarde, no valor de duzentos e oitenta reais por município ou um dia inteiro (manhã 18 
e tarde) ao custo de trezentos e noventa reais por município. Foi sugerido verificar 19 
com a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Renda – SST do Estado, a 20 

possibilidade de vir para a região realizar uma capacitação. Denise ficou de ver 21 
com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA 22 

esta capacitação. Quinto assunto, Livox uma ferramenta de inclusão social para 23 

pessoas com deficiência, Denise apresentou o vídeo do prêmio vencedor 24 

empreendedor dois mil e dezesseis, que aborda uma ferramenta digital através do 25 
“tablet” para facilitar a comunicação de pessoas com deficiência com outras 26 

pessoas, onde o representante André Fialho esteve na AMAVI, dias atrás e 27 
informou que esta ferramenta vem facilitando o trabalho com os alunos com 28 

deficiência e que há possibilidade de aquisição com desconto para famílias de 29 
baixa renda. Sexto assunto, VIII Seminário Estadual de Gestores e 30 
Trabalhadores da Política de Assistência Social, já está com inscrições abertas no 31 

site da EGEM, lembrando que acontecerá nos dias vinte e quatro, vinte e cinco e 32 
vinte e seis de maio deste ano, em Florianópolis. Que o seminário é direcionado 33 

para os gestores e equipes técnicas das Secretarias Municipais de Assistência 34 
Social. Denise relata que no dia vinte e quatro, durante o dia, ocorrerá a reunião 35 
do Colegiado Estadual dos Gestores da Assistência Social – COEGEMAS, com a 36 
eleição da nova Diretoria, incentivando a possibilidade de algum/a gestor/a da 37 

nossa região se candidatar e reforçou a importância da participação dos gestores 38 
nas reuniões. À tarde  deste dia, acontecerá a reunião da Comissão Intergestora 39 
Bipartite – CIB. Sétimo assunto, calendário das reuniões deste Colegiado, 40 

reafirmando que as datas das reuniões ficaram assim definidas: vinte de junho, 41 
vinte e dois de agosto, dezessete de outubro e vinte e oito de novembro do 42 
corrente ano. E por fim assuntos gerais, foi falado sobre Dia Mundial contra o 43 
Trabalho Infantil, que tem como data de referência o dia doze de junho. Denise 44 
apresentou as “arts” para serem confeccionados “banners”, adesivos, camisetas, 45 



 

ao município que tiver interesse, contudo se faz necessário um trabalho junto às 46 
crianças, adolescentes e suas famílias dos serviços socioassistenciais, alertando 47 
as consequências negativas do trabalho infantil. Enfatizou-se sobre as 48 

conferências municipais da Assistência Social com prazo até trinta e um de julho 49 
de do corrente ano para serem realizadas. Foi informado sobre o encontro do 50 
Núcleo do Conselho Regional do Serviço Social - NUCRESS, a realizar-se no dia 51 
nove de maio, no Instituto Federal Catarinense – IFC do Bairro Progresso (antigo 52 
CEDUP), em alusão ao dia do Assistente Social, onde o público alvo será 53 

somente para este profissional. Foi solicitado a quem foi no encontro dos 54 
Gestores Municipais no dia três de abril do corrente ano, em Florianópolis, onde 55 

as secretárias Ana Carolina C. Capistrano de Petrolândia e a Idemara V. Voltolini 56 

de Presidente Nereu, explanaram o que foi vivenciado neste dia. Sem mais a 57 
tratar, agradeceu-se a participação de todos/as e encerrou-se a presente ata que 58 
vai assinada por mim, Izalene Theiss da Rosa Assistente Social do Município de 59 
Presidente Nereu, Secretária deste Colegiado, e por todos os presentes, 60 

conforme consta em lista de presença anexa. 61 


