
 

ATA Nº 003/2018 1 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 2 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos dezoito 3 
dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito (18/07/2018), as nove horas 4 
(9:00), no Auditório da AMAVI, realizou-se a terceira (3°) reunião do Colegiado 5 
Regional de Assistência Social da AMAVI do ano de dois mil e dezoito (2018). 6 
Estavam presentes vinte e três (23) pessoas conforme a lista de presença. 7 

Seguindo a ordem do dia foi lida a ata da reunião anterior, sendo que a mesma foi 8 
aprovada por unanimidade pelos presentes. Dando sequência a reunião. 9 
Segundo assunto da ordem do dia, Denise Dolejal Assistente Social da AMAVI 10 

informou que não foi aprovado o projeto que extinguia o cargo de Assistente 11 
Social no Judiciário para que fosse realizado a contratação de técnicos 12 
terceirizados. Colocou em debate a construção de um documento apontando as 13 
demandas encaminhadas do judiciário para técnicos, assistente sociais e 14 

psicólogas dos municípios. Terceiro assunto: repasse das informações do 15 
COEGEMAS e da CIB, ocorrido em doze de julho do corrente ano (12/07/2018) e 16 

mobilização regional para as reuniões que acontecerão em Treze Tílias. A 17 
Secretária municipal de assistência social de Rio do Sul Sra. Daniele Zanella 18 
colocou sobre o estatuto do COEGEMAS que está em construção, que o 19 

cofinanciamento da assistência social foi pactuado no valor de zero-trinta e três 20 
porcento (0,33%), que foi discutido a Lei do FEAS e Lei do SUAS e reforçou a 21 

importância dos gestores participar na reunião COEGEMAS. Quarto assunto: 22 
Discussão referente formação do núcleo regional de educação permanente para 23 
gestores. Quinto assunto: Denise Dolejal falou sobre I encontro Regional dos 24 

Serviços de Família Acolhedora que acontecerá no dia nove de agosto (09/08/18) 25 

na cidade de Rio do campo, reforçou o convite para participarem. Sexto assunto: 26 
referente ao preenchimento do Plano de Ação deste ano (2018), observar os 27 

prazos de preenchimento. Sétimo assunto: referente ao VIII Seminário Municipal 28 
de Atendimento Socioeducativo – “Adolescente, Drogas e o Conflito com a Lei” 29 
que acontecera no dia vinte e nove de agosto (29/08/2018) no parque Norberto 30 

Frahm. Assuntos gerais, A Lei de benefício eventual de cada município deverá 31 
ser encaminhada para Secretaria de Assistência Social Trabalho e Habitação – 32 

SST. Outro assunto foi convite para participar do IV Seminário Estadual 33 
Envelhecimento Ativo que acontecerá em Gravatá nos dias vinte e nove e trinta 34 
de agosto (29 e 30/08/2018).  Foi contemplado todos os assuntos da pauta e 35 
assuntos gerais. Sem mais a tratar, agradeceu-se a participação de todos/as e 36 
encerrou-se a presente ata que vai assinada por mim, Adelir Silveira Assistente 37 

Social do Município de Braço do Trombudo, Segunda Secretaria deste Colegiado, 38 
e por todos os presentes, conforme consta em lista de presença anexa. 39 


