ATA Nº001/2019
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Ao décimo
quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no
auditório da AMAVI, realizou-se a reunião do Colegiado Regional de Assistência Social
da AMAVI. Estavam presentes vinte e nove pessoas conforme a lista de presenças.
Iniciamos como Primeiro assunto da ordem do dia: a leitura e aprovação da ata da
reunião do dia cinco de dezembro de dois mil e dezoito (05/12/2018). Segundo assunto
da ordem do dia, Processo de Escolha Unificado do Conselho Tutelar dois mil e
dezenove (2019), onde foi informado pela assistente social da AMAVI Sra. Denise que a
Lei do Conselho Tutelar deve ser aprovada pela câmara municipal de vereadores até o
final de março, bem como regularizar as horas de trabalho do Conselho Tutelar de acordo
com as orientações do Grupo de Trabalho Interinstitucional - MP, FECAM, SST, CEDCA,
TRE e ACCT. Terceiro assunto, ordem do dia: Foi informado pela assistente social Sra.
Denise sobre o prazo para o preenchimento do questionário sobre Gestão do Trabalho do
SUAS, as informações devem contribuir para o planejamento das ações da Gestão do
Trabalho Estadual e da atualização do Plano Estadual de Educação Permanente do
Sistema Único de Assistência Social. O levantamento subsidiará discussões sobre as
condições e os processos de trabalho dos profissionais do SUAS, além da
desprecarização dos vínculos institucionais, a educação permanente e a importância da
efetivação da política de assistência social. Os municípios devem preencher o
questionário sobre Gestão do Trabalho do SUAS até vinte de março. A mesma informa
também que o link para fazer o preenchimento foi enviado via e-mail para todos os
contatos cadastrados no colegiado. Quarto assunto da ordem do dia, Curso de
Atendimento às Pessoas Vítimas de Violência Sexual, que seria verificado a
possibilidade da profissional Martha Narvaz realizasse a capacitação na nossa região,
onde ficou acordado que com a confirmação de todos os municípios a assistente social
Sra. Denise organizaria a data do evento, posteriormente informaria a data e os passos
para inscrição pelo site da AMAVI, e que as informações seriam repassadas no grupo de
whats app do Colegiado. Quinto assunto da ordem do dia, Calendário de eventos
Estaduais, a assistente social Sra. Denise informa os eventos em nível estadual que
serão realizados durante o corrente ano. Sexto Assunto da ordem do dia, Eleição da
nova Coordenação do Colegiado de Assistência Social da AMAVI, ficando como
coordenadora a Sra. Ana Carolina Capistrano, secretaria de assistência social da cidade
de Petrolândia, Lilian Sebold, assistente social responsável do município de Atalanta,
primeiro secretário, Sandro Luiz Gonçalves, assistente social do CREAS de Lontras e
como segunda secretária, Clarice C. Petri, assistente social de Trombudo Central.
Assuntos gerais, foi definido o calendário anual do corrente ano das reuniões desse
colegiado, ficando as datas: nove de abril (09/04/2019); onze de junho (11/06/2019); treze
de agosto (13/08/2019) e cinco de dezembro (05/12/2019), sendo que ficou acordado que
na última reunião será feito um almoço de confraternização. A secretaria de assistência
social de Petrolândia a Sra. Ana Carolina Capistrano informa sobre a capacitação sobre
gestão orçamentária que está sendo oferecida pelo fundo nacional que acontece em

duas etapas na capital Brasília, sendo a primeira nos dias dezoito à vinte e dois de março
do corrente ano (18/03/2019 à 22/03/2019) e a segunda etapa nos dias três à sete de
junho do corrente ano (03/06/2019 à 07/06/2019), que a capacitação é gratuita e propôs
em formar uma comissão do colegiado para participar da capacitação, onde de imediato
alguns gestores mostraram interesse em participar da capacitação. Por fim foi feito o
registro da nova coordenação do colegiado. Sem mais, encerrou-se a presente ata,
assinada por mim, Sandro Luiz Gonçalves assistente social do município de Lontras e
demais membros deste Colegiado presentes, conforme a lista de presença em anexo.

