
 

ATA Nº 002/2019 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos nove dias do 

mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às nove horas, no auditório da AMAVI, realizou-

se a segunda reunião do Colegiado Regional de Assistência Social da AMAVI do ano de dois 

mil e dezenove. Estavam presentes vinte e quatro pessoas conforme a lista de presenças. 

Iniciamos com o Primeiro assunto Leitura da ata anterior, que ficou para a próxima reunião 

pois não foi enviada. Ficou aprovado por unanimidade que as atas serão enviadas para os 

Secretários por e-mail para leitura e correção, sendo aprovada no dia do colegiado. Segundo 

assunto Denise passou as informações recebidas na Reunião do COAS realizada nos dias 

vente e seis e vinte e sete de março do corrente ano (26 e 27/03/19) em Florianópolis, com a 

presença da Secretária de Estado - SST, Maria Elisa De Caro, da Diretora da Assistência 

Social - DIAS, Sandra Coimbra e do Presidente do COEGEMAS, Magno Munõz, onde foram 

tratados dos seguintes assuntos: 1. Estreitamento das ações da Secretaria de Estado com as 

Associações de Municípios. • Foco nas ações da PSB • Entrega de ofício da FECAM 

solicitando Reunião para alinhamento das ações voltadas ao SIPIA-CT-WEB com os 

segmentos envolvidos no processo. • Entrega de ofício do COEGEMAS para a Secretária de 

Estado, para agenda com o Governador, para que as ações se fortaleçam e que se efetive o 

cofinanciamento à Assistência Social com dados justificando a demanda e a necessidade do 

repasse de recursos. • Regularização da situação dos veículos (Uno) entregues aos 

Municípios através de cessão de uso – os municípios devem solicitar a DIAS a destinação 

efetiva dos veículos aos Munícipios, para tanto é necessário que os municípios quitem as 

multas e solicite a SST a destinação do veículo ao Município. Esta informação se estende 

também para os veículos recebidos na última remessa. • Lei do FEAS - que no dia cinco de 

março do corrente ano (05/03/19) houve reunião com o Governador sobre este assunto e 

comprometeu-se em dar encaminhamentos o mais breve possível. • Na sequência a Diretora 

de Assistência Social, Sandra Coimbra apresentou os Gerentes conforme segue: - Gerência 

da Proteção Social Básica, Maristela Amorim e Daiana (está se afastando por licença 

maternidade), - Gerência da Proteção Social Especial, Carolina Freitas, - Gerência da Gestão 

da Política, Luciane Passos, - Gerência Gestão do Trabalho no SUAS, Jadna, - Gerência do 

Fundo Estadual de Assistência Social, Letícia Martins, - Gerência de Benefícios e 

Transferência de Renda, Magna. • CAPACITASUAS, será disponibilizado ainda em dois mil e 

dezenove (2019) oito polos no Estado. Está em fase de testes a realização através da 

plataforma moodle (on-line), mas somente o módulo sobre o PETI (testado entre os servidores 

da SST). Após aprovação desta ferramenta de capacitação, será avaliado a disponibilização 

para o Capacita SUAS. • Diagnóstico socioterritorial de SC como subsídio para a construção 

do Plano Estadual de Assistência Social, receberemos documento para responder sobre o 

assunto, bem como sobre custos dos equipamentos • Capacitação do Bolsa Família – será 

disponibilizada neste ano ainda - SST criou dentro de sua estrutura um GT sobre o 

cofinanciamento. Há necessidade de saber o custo para manutenção dos equipamentos para 

que a partir destas informações, dê subsídios aos trabalhos de fixar pisos de cofinanciamento 

previstos na proposta da Lei do FEAS. - Lei do SUAS está na CONJUR para análise. Alguns 

debates nas Conferências estabeleceu limite de até cinco por exemplo (5%) de repasse à 

Assistência Social frente ao orçamento estadual. Isso muitas vezes inviabiliza a fixação dos 



 

repasses através de pisos, por isso o levantamento dos custos para manutenção dos 

equipamentos e serviços ser feita da forma mais minuciosa por parte dos municípios.  2. 

Benefício de Prestação Continuada - BPC – cadastro único e demais demandas da AMAUC 

• Demanda da Assistência Social referente aos encaminhamentos para acessar benefícios da 

previdência social em virtude da implantação do “INSS DIGITAL”. Encaminhamento: • ofício 

da FECAM ao INSS informando a dificuldade com a prova de vida e o sistema informatizado, 

com cópia para o setor de benefícios da SST. Também qual é atuação dos CRAS em relação 

ao BPC. • cada Colegiado Regional dialogar com as APS.  3. Eventos Estaduais do Colegiado 

Estadual e Rodas de Conversa: Haverá somente quatro rodas de conversa neste ano. Rodas 

de Conversa sobre o FIA (Parceria: CRC, FIESC, TCE, MP) Edições: Chapecó e Florianópolis. 

Encontro CONGEMAS Sul. Seminário do Sistema de Garantia de Direitos – Acolhimento e 

Medidas Socioeducativas.  A Secretária Claudia de Imbuia sugeriu uma formação regional 

sobre implantação e implementação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a 

Secretária Ana Carolina sugeriu chamar o Conselho Estadual para nos orientar sobre essa 

temática e apresentou a necessidade de capacitação para a equipe de Média Complexidade 

e Educador Social, Denise irá ver junto a FECAM a possibilidade dessas duas capacitações. 

Quanto a Seminário Estadual, Denise orientou a todos para fazerem a inscrição o quanto 

antes e também ressaltou a importância de levarmos também os técnicos. 4. Conferências 

Municipais do Idoso e Criança e Adolescente • Conferências Estadual ainda não tem data • 

Em dois mil e dezenove (2019) serão realizadas as conferências (observando os calendários 

em relação as conferências anteriores): • Assistência Social – vinte e um de maio (21/05) o 

CEAS descentralizada em Lages, terá reunião e encaminhará orientações sobre a sua 

operacionalização. • Mulher – inclusa na programação das Rodas de Conversa. • Pessoa com 

Deficiência – fazer contato com o Alexandre no CONEDE.  5. Apoio Técnico FNAS • Magno, 

presidente do COEGEMAS, relata a importância da participação do Gestor, Contador e 

Técnico no apoio Técnico junto ao FNAS para compreender os fluxos de gastos e o impacto 

no repasse de recursos. Adevilson, assistente social de Rio do Campo tem interesse em 

participar das Câmaras Técnicas como município de pequeno porte I, Rio do Sul representa 

os municípios de Médio Porte. • Gestores da Região da AMFRI irão em quinze e dezesseis 

de maio do corrente ano (15 e 16/05/19) até o FNAS para apoio técnico e aproveitarão a 

agenda para buscar repasse de emendas parlamentes junto a bancada catarinense. • FECAM 

encaminhou solicitação para ter o apoio técnico em SC. • Encaminhamento: • Verificar a 

resposta do MDS, e acionar a SST para que mobilize o MDS a vir com o Apoio Técnico em 

SC.  6. Portaria número dois mil e seiscentos (Nº 2.600), de seis de novembro de dois mil e 

dezoito (6/11/2018), dispõe sobre a Estrutura de Mobilidade no Sistema Único de Assistência 

Social - MOB-SUAS. • Portaria classifica os tipos de veículos quando da solicitação ao 

governo federal.  7. Portaria número dois mil, seiscentos e um (Nº 2.601), de seis de novembro 

de dois mil e dezoito (6/11/2018), dispõe sobre a utilização de recursos transferidos fundo a 

fundo pelo MDS para o incremento temporário e a estruturação da rede no âmbito do SUAS. 

• Liberada a utilização dos recursos do MDS para material permanente • FECAM encaminhará 

ofício aos presidentes de bancadas dos Dep. Estaduais, Federais e Senadores para 

sensibilizá-los sobre a destinação de recursos para a Assistência Social através das Emendas 

Parlamentares. A Secretária Claudia relatou sobre a dificuldade em conseguir emendas 

parlamentares para a Assistência Social e socializou como foi em Brasília na ocasião em que 



 

esteve lá em fevereiro.    8. Decreto número nove mil, seiscentos e três (Nº 9.603), de dez de 

dezembro de dois mil e dezoito (10/12/2018), regulamenta a Lei número treze mil, 

quatrocentos e trinta e um (nº 13.431), de quatro de abril de dois mil e dezessete (4/04/2017), 

que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 

testemunha de violência. • FECAM enviará e-mail com informações do CONANDA e o decreto 

destacando as competências incluindo o papel do SGD ao CRP, CRESS e MP (CIJ). • CRESS 

iniciou a discussão sobre a escuta especializada e depoimento especial, terá roda de 

conversa no dia doze de maio do corrente ano (12/05/19). • FECAM enviará ofício do COAS 

ao TJ, MP, CRESS, CRP para dialogarem sobre o decreto; sugestão em realizar um encontro 

macro ou três descentralizados com repasse das informações e alinhamento das condutas 

para os municípios.  9. Apresentação pelo Ministério Público do Serviço de Família Acolhedora 

para Idosos, • Janice informou que foi levada a demanda para a CIB levar o debate para a 

CIT, para a Tipificação do Serviço de Família Acolhedora para Idosos. • CEI aprovou 

Resolução sobre o assunto. Denise informou ainda que a secretaria Estadual deverá mudar 

de nomenclatura e ficou sugerido: Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS. Terceiro 

assunto, Orientações sobre o Conselho Tutelar com Quéli, que iniciou dizendo que o grande 

desafio é fazer com que o Conselho Tutelar entre na Política Pública da Assistência Social e 

a compreenda. Todas as exigências para selecionar os candidatos devem estar previstas na 

lei municipal para poder serem executadas. Existe legislação que permite prorrogar o mandato 

dos Conselheiros Tutelares caso ele encerre antes do período eleitoral e de posse do próximo 

Conselho Tutelar. Quéli, colocou-se a disposição para mais orientações e capacitações de 

Conselheiros Tutelares durante o processo eleitoral e após o pleito, sugerindo que o segundo 

seja com foco no planejamento e execução do trabalho diário do Conselho Tutelar. Ana 

Carolina encerrou a reunião do colegiado agradecendo a todos e serão informados através 

do watts App do grupo do colegiado sobre os encaminhamentos e definições referentes as 

propostas levantadas nessa reunião. Sem mais, encerrou-se a presente ata, assinada por 

mim, Tania Bini Azevedo Waltrick, Secretária de Assistência Social do município de Trombudo 

Central, que me disponibilizei a redigir esta ata em caráter de necessidade temporária por 

falta dos dois secretários do Colegiado, e segue assinada também pelos demais membros 

deste Colegiado presentes, conforme a lista de presença em anexo. 


