ATA Nº 005/2019
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 outubro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no
auditório da AMAVI, realizou-se a quinta reunião do Colegiado de Assistência Social da
AMAVI. Estavam presentes vinte e quatro representantes dos municípios conforme a
lista de presença. Ao iniciar a reunião a Sra. Denise saudou os presentes. 1º assunto:
na sequência solicitou a aprovação da ata anterior que havia sido enviada por e-mail. A
referida ata foi aprovada, pois todos os membros tiveram acesso e realizaram a leitura.
2º assunto: em seguida Denise pediu licença ao colegiado e presentou o senhor Enir
Gerônimo de Oliveira, sendo este responsável por um projeto que está sendo aplicado
no Município de Dona Emma “Projeto Guardião Ambiental”, com apoio da Secretaria de
Assistência Social daquele Município. O Sr. Enir nos apresentou o referido projeto sua
estruturação no Município de Dona Emma (metodologia, sustentabilidade e
desenvolvimento), A Secretaria de Assistência Social forneceu os uniformes (similar ao
militar) bem como a alimentação em cada encontro (semanal). Seu idealizador deixou
bem claro que os adolescentes que fazem parte do projeto seguem regras de
disciplinas militares, sendo que o facilitador não possui nenhum vínculo militar. O
senhor Enir era responsável por casas de recuperação e prevenção contra
dependência química. A assistente Social Cláudia questionou qual o valor mensal para
custear este projeto - foi informado pelas colegas de Dona Emma que não tinham
esses valores ainda, mas que haviam iniciado o Projeto com uma Emenda
Parlamentar. Seu Enir agradeceu a oportunidade e deixou o contato telefônico caso
algum município tenha interesse em implantar o Projeto (47-999577455), Denise
agradeceu a presença e reforçou que se houver interesse que os municípios façam
contato. 3º assunto: Reunião COEGEMAS e CIB realizadas em 25/09/2019, Denise
traz alguns informes: “Meu INSS” - nota conjunta pela FECAM, juntamente com um
vídeo produzido pelos técnicos da FECAM (trazendo informações sobre o transborde
do INSS - orientações para que os usuários procurem informações no INSS, reforçando
que os municípios não devem fazer nenhum preenchimento de documentos para os
usuários). Informação da Dias/SDS nº 30/2019: Denise explica que os técnicos do
CRAS podem realizar ações para orientação individual ou em grupo aos usuários de
como devem realizar o acesso ao INSS. Denise sugere que o Colegiado convide o
Gerente do INSS - Rio do Sul, para que o mesmo se fizesse presente na próxima
reunião do colegiado para esclarecer dúvidas de acesso ao “Meu INSS”. Escuta
Especializada - os municípios precisam fazer o fluxo de atendimento, manter um grupo
de trabalho para capacitar a rede. Regionalização de Serviços de Média e Alta
Complexidade - em âmbito estadual está sendo organizado um grupo de trabalho
interinstitucional. Política dos Imigrantes - Denise relata que se o município precisar
fazer contato com a Gerência do Imigrante na SDS - Diretoria de Direitos Humanos,
responsável Regina Célia da Silva Sueves fone: 48-3664-0935. 12ª Conferência
Estadual de Assistência Social - informes sobre deslocamento, hospedagem e
alimentação que serão oferecidas pelo Estado e o que será custeado pelos Municípios
aos delegados representantes da Sociedade Civil e do Governo. Informe da CIB/SC
Nº006, sobre os serviços negociados e pactuados para consolidar o SUAS em SC. A
senhora Denise solicita aos municípios que preencham o SUASWEB. Informa que
haverá uma capacitação em Macrorregiões para os cinco Conselheiros eleitos e a
previsão de acontecer será em fevereiro de 2020. Também solicita que os técnicos

leiam o ofício da FECAM (02/19) para estar ciente sobre as orientações Assistência
Social e Justiça. 4º assusto: Capacitação sobre Medidas Socioeducativas, a
responsável por esta orientação e encaminhamentos é a Sra. Ana Carolina que não
pode se fazer presente, Denise informou que todos receberiam as devidas informações
posteriormente através de mídia digital - grupo colegiado. Sem mais encerro a presente
ata, que será assinada por mim Mônica Rigon - Assistente Social de Lontras e pelos
demais membros deste Colegiado presentes, conforme lista de presença em anexo.

