ATA Nº 003/2019
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos onze de junho
de dois mil e dezenove, às treze horas e quarenta e cinco minutos, no auditório da AMAVI,
realizou-se a terceira reunião do Colegiado Regional de Assistência Social da AMAVI do ano de
dois mil e dezenove. Estavam presentes trinta e duas pessoas conforme a lista de presenças.
Iniciamos com a apresentação das pessoas presentes. De acordo com a pauta da ordem do dia: 1.
Leitura da ata da reunião do dia 09/04/2019; 2. Núcleo de Educação Permanente no SUASexperiências da AMURES com a presença do Assistente Social Lauro Francisco dos Santos; 3.
Capacitação para novos instrutores do CadÚnico, com a presença das instrutoras do CadÚnico
Miriam de Agrolândia e Sandra de Ibirama; 4. Processo de Escolha Unificada do Conselho
Tutelar dois mil e dezenove; 5. Assuntos Gerais. A coordenadora do Colegiado – Ana Carolina
Cunha Capistrano colocou que a pauta seguirá com a troca de ordem ficando o item 2 para ser
apresentado depois do item 3. Destarte a fala das técnicas gestoras do CadÚnico Míriam e
Sandra trouxeram uma proposta aos municípios presentes para uma capacitação na região para
novos Entrevistadores do Cadastro Único. Solicitaram que cada município indicasse ao menos
duas pessoas para essa capacitação até o dia dezessete de junho de dois mil e dezenove, para que
as mesmas possam requerer essa capacitação ao Estado e providenciar as devidas formalizações.
As técnicas expõem essa necessidade devido haver nos municípios um único entrevistador e
quando este precisar tirar férias, ou mesmo atestado médico o Cadastro Único fica parado e isso
é um prejuízo para o município e para os usuários do Programa. Dando sequência na pauta da
reunião houve a explanação referente ao Núcleo de Educação Permanente - NUEP no SUAS
com o Assistente Social da AMURES Sr. Lauro Francisco dos Santos. Onde traz a importância
de toda a equipe ter capacitação para o Trabalho e que seja isso permanente. Levanta
questionamentos referente aos municípios ter Plano de Capacitação. Relatou o histórico da
formação do NUEP da AMURES e trouxe orientações de como começara a se mobilizar para
alcançar essa meta. Os desafios e os ganhos com esse trabalho. Após essa apresentação, a
Assistente Social da AMAVI – Denise Garcia Dolejal trouxe informações aos presentes sobre a
Escolha Unificada do Conselho Tutelar de dois mil e dezenove. Houve muitas dúvidas e chegouse à conclusão de sempre estar de acordo com as orientações do MP, pois o mesmo deve servir
para sanar as dúvidas dos Conselhos Municipais da criança e do Adolescente e dos Gestores.
Nada mais a tratar eu Sonia Aparecida Batista Ribeiro Marconi secretaria substituta deste
colegiado redigi esta ata que vai por mim assinada e demais presentes nesta reunião.

