
 

ATA Nº 003/2017 1 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 
DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos 3 

vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no 4 
Auditório da AMAVI, realizou-se a terceira reunião do Colegiado Regional de 5 
Assistência Social da AMAVI do ano de dois mil e dezessete. Estavam presentes 6 
dezenove pessoas conforme a lista de presença. Seguindo a ordem do dia 7 
iniciamos com a fala do Dr. Leonardo Fischer, Juiz do trabalho, referente a 8 

Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil onde ele relata o nosso dever com 9 
as crianças e adolescentes; e que uma das causas é a falta de provimento nas 10 

famílias, apresentou índices quantitativos referente ao trabalho infantil e suas 11 

consequências, ele acredita que a família é a base de tudo e que urgentemente 12 
precisa acontecer uma transformação social, usando comparativo com o “ bambu 13 
chinês “ e reforça que: “o que sustenta o trabalho infantil é o analfabetismo, a 14 
desagregação familiar”. Seguindo com debate ele se disponibilizou a atender os 15 

municípios sobre o assunto, e também tem material disponível para os municípios 16 
advindos do Tribunal Regional do Trabalho - TRT, sobre o tema. Sendo assim já 17 

seguimos para o Segundo assunto da ordem do dia sobre a Audiência Pública 18 
referente Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil que se realizará no dia 19 
vinte e oito de junho de dois mil e dezessete, no auditório do Instituto Federal 20 

Catarinense – IFC, partir das dezenove horas, em Rio do Sul. A mesma é 21 
extensiva à toda região, com inscrição a ser realizada antecipadamente no site da 22 

AMAVI. Nesta noite teremos a fala do Dr. Leonardo Fisher. Dando sequência a 23 

reunião com o Terceiro assunto da ordem do dia foi lido as atas das reuniões 24 

anteriores, sendo que as mesmas foram aprovadas por unanimidade pelos 25 
presentes. Seguindo com o Quarto assunto da ordem do dia, sobre as oficinas 26 

para conselheiros tutelares, que por causa das chuvas intensas e inundação, 27 
tivemos que cancelar a o último encontro, onde foi reagendado para o dia dezoito 28 

de julho do corrente ano, na UNIDAVI. Quinto assunto sobre o Plano de 29 
Acompanhamento e Apoio Técnico aos Municípios do Estado de Santa Catarina, 30 
foi concretizado o acordo no dia vinte e quatro de maio deste ano na reunião da 31 

Comissão Intergestora Bipartite - CIB para que a Secretaria do Estado de 32 
Assistência Social, Habitação, Trabalho e Renda - SST faça acompanhamento 33 

técnico nos municípios, para que todos entendam seu papel no serviço público e 34 
a importância de preencher os dados solicitados no sistema do SUASWEB, do 35 
Ministério de Desenvolvimento Social - MDS. Conforme as demandas 36 
apresentadas os gestores municipais solicitaram formar uma comissão para 37 

elaborar um documento solicitando repasse fundo a fundo dos recursos do FEAS 38 
para os fundos municipais, uma reunião com os secretários e os técnicos da 39 
nossa regional a respeito da Política de Assistência Social e papel dos Gestores, 40 

e também solicitando um espaço na reunião dos prefeitos na AMAVI, para falar 41 
sobre a Política de Assistência Social, equipe técnica completa em CRAS, e 42 
GESTÃO nos municípios. Sexto assunto Prazos e procedimentos do repasse de 43 
recursos estaduais, alocados no Fundo Estadual de Assistência Social de Santa 44 
Catarina – FEAS/SC, os recursos da proteção social básica para quem tem Cras, 45 



 

fica um alerta sobre documentação, checklist e a observação dos prazos para não 46 
perder o direito a estes recursos. Sétimo assunto, os informes da CIB/SC, 47 
atenção ao SISC que hoje dia vinte de junho, se encerra o prazo de alimentar o 48 

sistema, o qual garante recursos para o município. Relembrando sobre o Plano 49 
Municipal de Assistência Social período dois mil e dezoito – dois mil e vinte e um. 50 
Foi apresentado também a nova diretoria do Colegiado Estadual dos Gestores de 51 
Assistência Social - COEGEMAS eleita na última reunião da CIB em vinte e 52 
quatro de maio de dois mil e dezessete. O oitavo assunto foi a “I Semana 53 

Catarinense de Prevenção de Quedas em Idosos”, que se fará no período de 54 
vinte e três a trinta de junho de dois mil e dezessete pelo conselho estadual.  55 

Assuntos gerais: programa identidade jovem, de quinze a vinte e nove anos, 56 

jovens de baixa renda com até dois salários mínimos e ter cadastro Único, onde 57 
os municípios teriam para fazer adesão. Sem mais a tratar, agradeceu-se a 58 
participação de todos/as e encerrou-se a presente ata que vai assinada por mim, 59 
Izalene Theiss da Rosa Assistente Social do Município de Presidente Nereu, e 60 

demais membros deste Colegiado, e por todos os presentes, conforme consta em 61 
lista de presença anexa. 62 


