ATA Nº 004/2019
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos vinte e nove
dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no auditório da AMAVI,
realizou-se a quarta reunião do Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes
vinte e dois representantes dos municípios conforme a lista de presença. Ao iniciar a reunião a
Sra. Denise saldou os presentes, fez uma breve explicação do motivo da alteração na data da
reunião bem como informou aos presentes a troca de secretária do Colegiado, a Assistente Social
Monica A. Rigon substituiu o Sandro L. Gonçalves. Ao iniciar com a ordem do dia, sendo o
Primeiro Assunto da pauta a Leitura e Aprovação da Ata, todos os presentes acordaram que não
seria lida e sim enviada por e-mail as atas das reuniões do dia 11/06/2019 e dia 29/08/2019 para
que todos realizassem a leitura para aprovação na próxima reunião. Segundo Assunto, Reunião
do COAS, dia 24/07/2019, Denise relata sobre alguns assuntos tratados na referida reunião
como: * Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares – necessário cadastrar no link o
responsável para retirar as urnas de lona bem como a lista dos votantes; - Ministério Público
solicitou recursos para a campanha estadual; os atuais conselheiros tutelares que forem realizar a
prova do processo de eleição, não poderão desenvolver suas funções no momento da realização
da prova (os gestores precisam se organizar para deixar um técnico de plantão durante a prova
dos candidatos); O Grupo de Trabalho do Estado informou que irão realizar uma Capacitação
Inicial aos Conselheiros Tutelares Eleitos e empossados, com previsão para fevereiro de 2020,
sendo realizado em cinco ou seis macrorregiões no Estado (capacitar os 05 conselheiros tutelares
titulares). * Plano de Ação, aberto para os conselheiros do CMAS fazer a deliberação e
aprovação – prazo final 09/09/2019 (Dúvidas contato Márcia responsável no Estado). * Política
de Imigrantes, foi informado que a partir do mês de setembro será desativado o CRAI de
Florianópolis, diante disso os municípios através dos equipamentos CRAS e CREAS farão os
atendimentos/encaminhamentos, (apoio técnico, cofinanciamento via Estado/Município –
CAPACITA SUAS – capacitar os técnicos municipais). Informações da SDS que desenvolverá
um Protocolo de atendimento aos imigrantes. * Conferência de Assistência Social, acontecerão
as municipais e não ocorrera a Regional e sim as municipais/Estadual/Federal, os municípios da
AMAVI tem autonomia para fazer a Conferência da forma que achar mais eficaz para trabalhar
os três eixos e o relatório final das conferências deverá ser encaminhado ao CEAS até dia
04/10/2019). * Neste momento a Sra. Ana Carolina – Secretária de Petrolândia e Coordenadora
deste colegiado, relatou a dificuldade dos municípios em realizar as conferências e trouxe como
sugestão realizar uma Reunião Ampliada, mas manterá o nome de Conferência, em um breve
relato expôs como o seu município fará esse evento: serão convidados todos os representantes
das redes de apoio bem como os usuários, para avaliar os relatórios finais das duas últimas
conferências. Ao avaliar as propostas poderão observar os objetivos que foram alcançados e
traçar metas para os que ainda estão pendentes. A Secretária de Imbuia, Sra. Cláudia, relata a
indiferença do Governo Federal que não vai convocar a Conferência Federal e sim são grupos
que fizeram a convocação e por isso os municípios terão que bancar as despesas dos seus
representantes. * Conferencia Municipal de Segurança Alimentar – aos municípios que tem esse
conselho na assistência Social fazer contato com o Estado (CONSEA) e solicitar de quem é a
responsabilidade Assistência ou Educação? * Cofinanciamento Federal em atraso, somente
receberá repasse município que estiverem com as contas zeradas (orientação fazer contato
cobrando repasse). * No Seminário Estadual do Sistema de Garantia de Direitos, ocorrido em
julho do corrente, a Coordenadora do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e da Exploração
Sexual Infantojuvenil, informou que estão trabalhando para revitalizá-lo. Aqui na da AMAVI, o
Fórum Regional vem acontecendo sem interrupção do movimento de mobilização e acontecerá

no dia 24/09/2019, o XIII Seminário Regional do Fórum pelo Fim da Violência e da Exploração
Sexual Infantojuvenil, no Auditório do Instituto Federal Catarinense – IFC -Bairro Progresso Rio do Sul, tema da palestra “Fluxo e Protocolo de Atendimento da Rede em relação às situações
de violências contra crianças e adolescentes”, com o Promotor de Justiça Dr. Michel Eduardo
Stechinski e a apresentação do Fluxo e Protocolo de Atendimento da Rede do Município de
Braço do Trombudo. * Escuta Especializada e Depoimento Especial: Escuta Especializada – a
Rede de proteção é que realiza, com o objetivo de reduzir a exposição da vítima, capacitar os
técnicos da rede, já o Depoimento Especial é realizado na Delegacia, Poder Judiciário e
Ministério Pública. * O INSS implantou a Central de Serviços "Meu INSS", para utilizar esses
serviços é necessário se cadastrar e obter senha no próprio site ou é possível ligar para o telefone
135. O atendimento a população que tem direito a acessar benefícios previdenciários e
assistenciais, é competência das equipes do Instituto Nacional do Seguro Social, onde o
COEGEMAS convidou a superintendente do IMSS de SC para estar na próxima reunião dia
16/08/2019. * Reforma Administrativa SDS – contatos da SDS já disponibilizados aos
municípios. * Como buscar Emendas Parlamentares na área da assistência Social, sugestão de
palestrante para que os técnicos tenham conhecimento dessa Ferramenta (como acessar essas
emendas), palestrante que será convidada a Sra. Valéria da Silva – AMPLANORTE. Terceiro
Assunto, Reunião do COEGEMAS e CIB 22/08/2019. * Família Acolhedora para pessoas Idosa
e com Deficiência, municípios que quiserem implantar já tem Lei, mas é de responsabilidade dos
municípios, NÃO tem repasse Federal. * Lei do FEAS – aguardando aprovação na ALESC. *
Reaberto até 30/09/2019, para os municípios responderem o questionário do RMA. * PPCAM –
informativo. * Articulação do Colegiado para que a representante da AMAVI - Denise se faça
presente nas reuniões do COEGEMAS. * A Sra. Ana Paula, informou que o Programa Reviver,
disponibilizou uma lista com os Centros Terapêuticos do Estado, para ter acesso se faz
necessário manter contato com a Sra. Mariana, Coordenadora de Saúde Mental do Estado – email nucleosaudemental@gmail.com. Quarto Assunto, Orientação Conjunta 02/2019/GTICT,
informações gerais sobre os processos de escolha dos Conselheiros Tutelares. Municípios com
06 candidatos habilitados dará seguimento ao pleito no dia 06/10/2019, caso não tenha o número
mínimo o processo deve ser realizado novamente com pleito no dia 15/12/2019. Para que sejam
empossados é necessário ter 05 titulares e dois suplentes a posse dos eleitos será dia 10/01/2020.
Informes Gerais, * Lembrete: municípios que não possuem o equipamento CREAS, deverá a
Gestão responder o RMA de Média Complexidade e não perder o prazo. * Os CRAS devem
responder o SISC até dia 20/09/2019. * Sra. Ana Carolina, sugeriu que seja feito um documento
cobrando a finalização das estruturas de CRAS e possíveis reformas em estruturas inauguradas
recentemente. Municípios que estão aguardando: Laurentino, Salete, Rio do Campo, Lontras
Pouso Redondo (recurso Federal), Dona Emma (município onde a estrutura já está
comprometida, apresentando rachaduras e infiltrações). * Realização de Educação Permanente,
fazer articulação com Estado. * Sugestão de capacitação em Serviços de Medidas
Socioeducativas em LA e PSC, avaliar propostas sendo que os municípios dividirão os custos.
Palestrantes sugeridos Sr. Ismael custo R$ 2.500,00 e o Sr. Guilherme Cechelero, valor a
consultar. * Reunião com Promotoria em Florianópolis com o tema “Situação da Família
Acolhedora” com Dr. João, sugestão para analisar a possibilidade. A Sra. Ana Carolina encerrou
a reunião do Colegiado agradecendo a todos pela presença, lembrando que sempre serão
socializadas informações pertinentes no grupo do WhatsApp do Colegiado e por e-mail. Sem
mais encerro a presente ata, que será assinada por mim, Monica A. Rigon e pelos demais
membros deste Colegiado presentes, conforme lista de presença em anexo.

