
 

ATA Nº 001/2017 1 
ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 
DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos 3 

dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove 4 
horas, no Auditório da AMAVI, realizou-se a primeira reunião do Colegiado 5 
Regional de Assistência Social da AMAVI do ano de dois mil e dezessete. 6 
Estavam presentes vinte e dois municípios, totalizando 38 pessoas conforme a 7 
lista de presença. Seguindo a ordem do dia o primeiro assunto foi apresentação 8 

dos novos membros deste Colegiado, com apresentação individual de cada 9 
município, Segundo assunto foi a leitura resumida do regimento interno deste 10 

Colegiado, com suas regras definidas e explicitadas aos presentes e sanando 11 

todas as duvidas encontradas, em se tratando principalmente quem pode 12 
participar deste colegiado como titular o/a secretário/a municipal de Assistência 13 
Social e como suplente o/a assistente social da gestão. Terceiro assunto foi lida 14 
a ata da reunião anterior, sendo que a mesma foi aprovada por unanimidade 15 

pelos presentes, dando sequência a reunião. Quarto assunto, formação dos 16 
conselheiros tutelares, foi apresentada a proposta da Escola de Gestão Municipal 17 

– EGEM, onde a oficina terá três dias de trabalho, os municípios deverão analisar 18 
e confirmar inscrições, a capacitação pode ser paga pelo Fundo da Infância e 19 
Adolescência - FIA, basta ver valores e aprovação pelo Conselho Municipal dos 20 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. No quinto assunto, foi relatado 21 
o prazo para regulamentação da concessão dos Benefícios Eventuais, analisando 22 

a resolução 16 do CEAS, relata que a regulamentação deverá ser até dezembro 23 

de 2017 com aprovação da câmara de vereadores. Sexto assunto foi 24 

apresentado o fluxograma da Política de Assistência Social. Sétimo assunto foi 25 
apresentado o fluxograma de atendimento ao Idoso. Oitavo assunto foi 26 

apresentado o quadro das atribuições e cargos no Centro de Referência de 27 
Assistência Social - CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência 28 

Social - CREAS, com o quadro demonstrativo. Nono assunto foi apresentado o 29 
comunicado nº 20/2017 da Federação Catarinense dos Municípios – FECAM 30 
referentes aos planos municipais de Assistência Social, que deverá ser elaborado 31 

até dezembro deste ano, ressaltando que é de responsabilidade o órgão gestor 32 
desta política. Décimo Assunto, prestação de contas do cofinanciamento 33 

estadual, ressaltando que o prazo será até vinte e oito de fevereiro, orientação do 34 
Setorial de Prestação de Contas - PRECON, onde a prefeitura e a gestão atual 35 
assinam, mas a gestão passada é quem assume a responsabilidade legal.  36 
Décimo primeiro assunto, os recursos federais da assistência social foi 37 

apresentado o quando dos Blocos Financeiros. Décimo segundo assunto, 38 
campanha unificada e elaboração do Plano de Ação e de Aplicação do Fundo da 39 
Infância e Adolescência – FIA, o qual tem oficio e link para acessar a campanha. 40 

Lembrando que é preciso articular a campanha na busca de recursos para o FIA 41 
através das declarações do Imposto de renda, haja vista que a conscientização 42 
da população é muito importante. Décimo terceiro assunto, Calendário de 43 
eventos da FECAM na área da Assistência Social promove neste ano: dezesseis 44 
de março – Oficina Assistência Social no Congresso dos Municípios em Joinville; 45 



 

seis e sete de abril - II Seminário Estadual de Acolhimento Institucional e Familiar 46 
em Piratuba; onze e doze de maio – Encontro Regional do Colegiado Nacional 47 
dos Gestores de Assistência Social – CONGEMAS (região sul) em Novo 48 

Hamburgo – RS; vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis de maio – VIII 49 
Seminário  Estadual de Gestores e Trabalhadores da Política de Assistência 50 
Social em Florianópolis; e sete, oito e nove de junho – Encontro Nacional do 51 
CONGEMAS em Porto Seguro. Décimo quarto assunto VIII Seminário Estadual 52 
de Gestores e Trabalhadores da Política de Assistência Social em Florianópolis – 53 

foi apresentada a programação e os palestrantes confirmados. Décimo quinto 54 
assunto campanha contra nudez infantil nas redes sociais – folders, com a 55 

realização da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí – AMAVI e apoio 56 

das Secretarias Municipais de Assistência Social das prefeituras, foi exposto 57 
aos/às novos/as gestores/as que a campanha foi lançada em setembro do ano 58 
passado, com um folder elaborado por profissionais da AMAVI e técnicos dos 59 
municípios, a qual continua este ano. Décimo sexto assunto, calendário das 60 

reuniões deste Colegiado, ficou assim definido: dezesseis de fevereiro, dezenove 61 
de abril, vinte de junho, vinte e dois de agosto, dezessete de outubro, vinte e oito 62 

de novembro. E por fim assuntos gerais, foi falado do CapacitaSUAS, quanto às 63 
inscrições, cursos e polos correspondentes, as informações estão no site da 64 
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Renda – SST. Quanto às 65 

Conferências Municipais da Assistência Social terão o período de dez de abril até 66 
trinta e um de julho deste ano para a realização. Marcia Schmitt, assistente social 67 

de Petrolândia, relata que haverá reunião do COEGEMAS no dia nove de março 68 

em Rio do Sul, para compor nova diretoria executiva até a nova eleição que está 69 

prevista para maio deste ano. Sem mais a tratar, agradeceu-se a participação de 70 
todos/as e encerrou-se a presente ata que vai assinada por mim, Izalene Theiss 71 

da Rosa Assistente Social do Município de Presidente Nereu, Secretária deste 72 
Colegiado, e por todos os presentes, conforme consta em lista de presença 73 

anexa. 74 


