
 

 

ATA Nº 002/2021 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos 
Sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, através de 
videoconferência, pelo endereço https://amavi.org.br/reuniao-online-colegiado-
assistencia-social, realizou-se a segunda reunião do ano do Colegiado de Assistência 
Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e dois representantes de dezesseis 
municípios conforme manifestações de presença no chat da videoconferência e a 
presença de alguns membros do Conselho Estadual da Juventude e a Diretora Estadual 
da Política da Juventude em Santa Catarina, Sra. Neylen Briggmann. Ao iniciar a reunião 
a Sra. Denise saudou os presentes e ressaltou a necessidade da reunião ser realizada 
por videoconferência, em decorrência da pandemia da COVID-19. Na sequência deu 
início a pauta do dia, 1. Aprovação das atas das reuniões dos dias 13/10/2020 e 
10/02/2021; 2. Explanação referente Conselho Política da Juventude – com a 
presença Neylen Bruggemann – Gerente de Políticas para Crianças, Adolescentes 
e Jovens da SDS; 3. REURB nos municípios – análise e pessoa responsável; 4. 
Capacitação referente Reordenamento no SUAS; 5. Diagnóstico do SUAS na 
região; 6. Assuntos Gerais. Sra. Denise iniciou a reunião com uma breve apresentação 
da Diretora Estadual e dos Conselheiros Estadual da Política da Juventude, onde os 
mesmos realizaram uma explanação sobre a participação e planejamento com os 
municípios, sobre o trabalho e a construção da política pública da juventude. Sra. Denise 
colocou em aprovação as atas que foram enviadas por e-mail, as quais foram aprovadas. 
A Sra. Denise também trouxe a importância do REURB – Regularização fundiária, que 
não é responsabilidade da Política de Assistência Social, mais tem a participação do 
Profissional de Serviço Social, na equipe e que a nível de AMAVI, seria criado um grupo 
somente para tratar sobre este assunto, pois é um programa novo, do qual muitas 
dúvidas tem surgido. Todos os presentes concordaram com a criação deste grupo. A Sra. 
Denise também apresentou a proposta de os vinte e dois municípios estarem custeando 
as despesas da Capacitação sobre o reordenamento do SUAS, oferecido pela EGEM na 
modalidade online, do qual cada município tem garantido duas vagas, ou se algum 
município não aderir a esta capacitação, podem outro município custear estas vagas, o 
grupo do colegiado concordou com a proposta. Outro assunto de pauta foi sobre o 
diagnóstico do SUAS na Região. A Sra. Denise informou que a AMAVI, estará elaborando 
um questionário para cada município estar respondendo para assim termos um 
documento com o diagnóstico do SUAS da nossa região, os membros presentes na 
reunião acharam de grande valia este diagnóstico. Assuntos Gerais: Sra. Denise 
comentou sobre o FIA, e o material de campanha que a FECAM tem disponível no site, 
que cada município se responsabilizasse para realizar a campanha de doação do 
Imposto de Renda ao FIA. Também trouxe a informação que o Seminário Estadual dos 
Trabalhadores do SUAS, que sempre acontece em maio, este ano vai ser na modalidade 
online nos dias onze e doze de novembro deste ano, pediu a participação de todos. A 
Sra. Denise relata que o Benefício Eventual está em todos os equipamentos. Que este 
ano temos que estar construindo o Plano Municipal da Assistência Social. Explicou que 
o Plano de Trabalho do Cofinanciamento Estadual, é apenas um Plano, para o 
cofinanciamento para os Benefícios Eventuais e níveis de Proteção Social. Nossa 
próxima reunião será no dia nove de junho do corrente ano, às nove horas, sendo que a 
Denise, como de costume, vai enviar o Edital de Convocação com a data e a pauta por 
e-mail para os municípios. Sem mais, a reunião foi encerrada com agradecimentos aos 



 

 

presentes, por parte de Denise. Eu, Marlise Neuhaus, lavrei a presente ata. A presença 
foi registrada no chat da webconferência. 


