
 

 

ATA Nº 005/2021 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. 
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e 
quinze minutos, na sala de reuniões do Auditório da AMAVI, realizou-se a quinta 
reunião do ano do Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes onze 
pessoas de sete municípios conforme lista de presença. Ao iniciar a reunião a Sra. 
Denise saudou os presentes. Na sequência deu início a pauta do dia, 1. Aprovação da 
ata da reunião da ata da reunião do dia 11 de agosto de 2021; 2. Conferência 
Estadual de Assistência Social; 3. Avaliação do Evento Câmara Técnica da 
Macrorregião do Alto Vale – AMAVI e AMVE; 4. Organização da Realização da 
Reunião do COEGEMAS em Rio do Sul no dia 25 de novembro; 5. Solicitação do 
Ministério Público aos Municípios referente Medidas Socioeducativas; 6. Relato 
da Visita Técnica à Brasília pela Assessora de Assistência Social da AMAVI, 
Denise G. Dolejal; 7. Entrega dos envelopes recebidos do Secretário Adjunto da 
SDS; 9. Assuntos Gerais. A pauta foi enviada com antecedência aos municípios, 
sendo que foi dispensada, pelos participantes, a leitura da mesma. Dando sequência a 
reunião foi colocada a ata da última reunião em votação, sendo que a ata foi enviada 
por e-mail, junto com a pauta do dia, aprovada por todos. A Sra. Fabiani, relatou para o 
grupo que nossas reuniões deveriam ser bimestrais para o próximo ano, como foi 
comentado na ultima reunião e o dia todo, seria mais viável devido ao deslocamento 
das pessoas de municípios que são mais distante, a qual todos concordam. Denise 
informou que a conferencia Estadual foi alterado para o dia 8 a 11 de novembro de 
2021 de forma online, que cada município se organize com seus delegados da melhor 
forma possível e que posteriormente será enviado o cronograma da conferência. 
Sendo que o seminário dos trabalhadores do SUAS, vai acontecer nos dias 11 e 12 de 
novembro do corrente ano, de forma presencial, na cidade de São José, de forma 
gratuita. Dando continuidade a reunião foi realizada a avaliação da câmara técnica que 
ocorreu na cidade de Blumenau. Todas as pessoas que participaram, avaliaram de 
forma positiva, sendo que a câmara técnica veio para aproximar as trocas de 
experiência na política publica de Assistência Social. Fortalecendo a política de 
assistência social, como espaço político de interlocução de movimentos. Da mesma 
forma realizamos a avaliação do Evento Talk Show – Dialogando sobre o SUAS, do 
qual por unanimidade avaliaram positivamente. Que devemos realizar um evento por 
ano na nossa região, para dar mais visibilidade a política de Assistência Social, 
demostrando o potencial e nos fortalecendo em nível de colegiado de Assistência 
Social da AMAVI. Fabiani relata que nossas reuniões de colegiado precisam ser de  
planejamento. Denise relata que o nosso colegiado foi elogiado no colegiado estadual - 
COAS, referente ao Talk Show. Este evento do talk show foi o primeiro evento na nossa 
região com a presença dos técnicos, prefeitos e secretários. Fabiani também informou 
que na data do dia 25 de novembro irá acontecer a reunião do COEGEMAS e CIB em 
Rio do Sul, onde precisamos unir o grupo do colegiado para assim estar realizado este 
evento, precisamos de todos, conclui a mesma. Na data do dia 14 de outubro, vamos 
realizar uma reunião com representante da FECAM, COEGEMAS com o objetivo de 
ver o que precisamos organizar e planejar para a reunião do dia 25 de novembro. Após 
esta reunião, estaremos realizando uma reunião extraordinária com a comissão do 
colegiado que ficou marcado para o dia 20 de outubro as 13:30 horas na AMAVI, para 
tratar somente assunto do encontro do COEGEMAS e CIB. E na data do dia 03 de 



 

 

novembro do corrente ano as 13h30h ocorrerá a reunião extraordinária do colegiado 
para tratarmos do encontro do OCEGEMAS e CIB. A nossa última reunião do ano será 
no dia 01 de dezembro. Outro assunto de pauta foi sobre a medida socioeducativa. 
Marlise relata que na região da comarca de Ituporanga, o Promotor do Ministério 
Público, está realizando visita in loco para inspecionar o serviço de medida 
socioeducativas. Diante desta visita os municípios que não estão com o programa em 
conformidade precisa se adequar, diante disso solicita orientação e apoio da AMAVI, 
aos municípios. Denise relata que esta acontecendo ainda às rodas de conversas 
sobre a medida sócia educativa em nível de estado, que acontece por região. Sendo 
que da região da AMAVI, já aconteceu, mais que é possível participar nos outros 
encontros, já que são encontros online. Denise realizou o relato da viagem a Brasília, 
juntamente com as demais técnicas de Assistência Social de todos as Associações de 
Municípios, FECAM e COEGEMAS.O ponto principal da viagem à Brasília foi a reunião 
com a bancada catarinense dos Deputados Federais e Senadores, para a entrega do 
relatório do Desfinanciamento e foi solicitado apoio para a aprovação da PEC 383/17 
que determina 1% das Receitas Correntes Líquidas da União seja destinado para o 
financiamento da gestão e dos serviços do Sistema. Denise relatou que vai enviar por 
e-mail o relatório da viagem aos membros deste Colegiado. Sem mais, a reunião foi 
encerrada com agradecimentos aos presentes, por parte de Denise. Eu, Marlise 
Neuhaus, lavrei a presente ata. 


