
 

 

 ATA Nº 001/2020 
1. ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos seis 
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às nove horas, no auditório da 
AMAVI, realizou-se para a primeira reunião do ano do Colegiado de Assistência 
Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e um representantes dos municípios 
conforme a lista de presença. Ao iniciar a reunião a Sra. Denise saudou os 
presentes desejando a todos um feliz ano, na sequencia deu início a pauta do dia. 1º 
Assunto: Apresentação de Propostas Teatrais com contexto socioeducativo, 
da companhia Trip Teatro  - Diretor Willian Sievert, o qual explanou sobre a 
Companhia Teatral trazendo dois momentos de suas apresentações para que o 
Colegiado conhecesse o trabalho desenvolvido por eles: “ O Flautista de Hamelin – 
que trata da importância de cumprir tratos feitos” e o “ Só Fridas – teatro de objetos 
femininos relatando o Empoderamento Feminino”. A Secretária de Assistência Social 
de Rio do Sul, Daniela relatou que as apresentações são de excelente qualidade 
que seu município às realizou nos Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos - SCFV para seus grupos e foi um sucesso, o responsável então deixou 
seu contato caso algum município tenha interesse em contratar os serviços da 
companhia Trip Teatro. 2º Assunto: Aprovação da Ata da Reunião do dia 
12/12/2019, ata aprovada. 3º assunto: Eleição da Nova Diretoria deste 
Colegiado, foram eleitos democraticamente Presidente: Adevilson C. Pires, Vice-
presidente Alessandra H. Moratelli, primeira secretária Bruna C. R. Moser, segunda 
secretária Monica A. Rigon. 4º Assunto: Capacitação Unificada para os 
Conselheiros Tutelares; Denise informa que a capacitação é para todos os eleitos, 
mas, somente os titulares farão integralmente com a presencial em Lages 
(organização para os municípios que irão usar o transporte coletivo – ônibus para 
que seus conselheiros se desloquem até Lages – fazendo tomada de preços e 
pesquisa de quais municípios teriam interesse). 5º Assunto: Diagnóstico das 
Demandas de violência contra mulher; Plano de ação – para o diagnóstico das 
demandas de violência contra a mulher, encaminhamentos para a efetivação da 
casa de apoio a este serviço em Rio do Sul. Denise solicita que todos os municípios 
respondam com urgência até dia 24/02/2020. A senhora Ana Carolina relata a 
dificuldade do seu município com as pessoas que vem trabalhar e trazem seus 
familiares (o auto índice do uso de álcool – violência), as despesas que o município 
tem com esses usuários que estão de passagem pelo município, sendo que a 
mulher vítima de violência precisa ser atendida e encaminhada pelos serviços 
causando um elevado custo aos cofres públicos com hospedagens + passagens 
para que as mesmas e seus filhos retornem aos municípios de origem – Ana solicita 
que este assunto seja tratado na reunião de Prefeitos para tentar agilizar a 
implantação do serviço de acolhimento (casa/acolhimento em RDS, visando atender 
os município da AMAVI). 6º Assunto: Escuta Especializada – implantação do 
comitê local; Denise traz documentos que cabe aos municípios implantar o 
processo de escuta especializada, modelo de resolução que organiza (CMDCA), 
relata a necessidade de iniciar este processo de formação do comitê com urgência. 
7º Assunto: Relação Assistência Social e APAE, Secretária de Assistência Social 
de Rio do Sul fez um breve relato da relação Serviço Social e APAE, relata 
rapidamente a história das APAEs (como iniciou), o trabalho do Assistente Social 
nos atendimentos especializados – encaminhamentos BPC, Passe Livre – APAC - 



 

 

Rio do Sul, informa também que a carteirinha para os Autista será fornecida na 
APAE de Rio do Sul mediante documentos comprobatórios. 8º Assunto: 
Planejamento do calendário das reuniões: encontros bimestrais – sendo assim 
agendados 14/04 – 09/06 – 11/08 – 13/10 – 08/12. 9º Assunto: Assunto Gerais; 
meu INSS – Denise lembra que os profissionais do Serviço Social precisam ter 
cuidado ao fazer encaminhamentos ao INSS a orientação é somente fazer as 
orientações aos usuários e não todo o tramite dos documentos e ligações 
telefônicas. Informes sobre Seminários: NISA 28-29/05/2020 e NUEPE 06-
07/05/2020. 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. 


