
 

 

ATA Nº 005/2022 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. 
Aos quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no 
Auditório da AMAVI, realizou-se a quinta reunião do ano do Colegiado de Assistência 
Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e nove participantes dos vinte e oitos 
municípios conforme lista de presença. Denise deu as boas vindas aos presentes e 
justificou o atraso da Coordenadora Sra. Fabiani. Denise apresentou a pauta do dia: 1. 
Aprovação da ata da reunião do dia 14 de julho de 2022; 2. Divulgação do 
COMAC; 3. Oficina: Formação continuada sobre frequência escolar no PAB – 
coordenador da frequência escolar e gestor do CadÚnico; 4. Organização da 
Reunião do COEGEMAS, em Ituporanga dia 18/08/2022; 5. Seminário de Família 
Acolhedora; 6. Seminário do SIGTV; 7. Apoio Técnico da DIAS/SDS; 8. 
Capacitação sobre SCFV; 9. Assunto Gerais. Iniciando dos assuntos: 1. Aprovação 
da ata da reunião do dia 14 de julho de 2022 - Denise explicou que a ata vai ficar pra 
ser lida e aprovada para a nossa próxima reunião, juntamente com a ata da reunião de 
hoje. Dando sequência a pauta, item 2. Divulgação do COMAC - Denise explicou 
sobre o COMAC – Congresso dos Municípios, a data que vai tratar sobre a Política de 
Assistência Social será dia 10 de agosto. Marlise ressaltou a importância de nós 
trabalhadores do SUAS ir no dia 09 de agosto na palestra de Leandro Karnal. Denise 
também informou que o Plancon da Assistência Social que foi construído pelo GT 
Estadual, vai ser lançado no dia 10 de agosto às 12:00 horas e no mesmo dia, no 
período vespertino vai ser tratado sobre o tema Habitação. Item 3. Oficina: Formação 
continuada sobre frequência escolar no PAB – coordenador da frequência 
escolar e gestor do CadÚnico - Denise apresentou a proposta da oficina sobre a 
formação continuada da frequência escolar no PAB. Demanda esta que foi solicitado 
dos profissionais da educação, ressaltando a importância do gestor do Cad estar junto 
na capacitação. Sendo que é para os 28 municípios da nossa Associação, para o 
gestor do CadÚnico e coordenador da frequência escolar. Será realizado no dia 17 de 
agosto do corrente ano, em Rio do Sul, no auditório da UNIDAVI, das 08h30 às 17h. 
Denise também explicou que se os 28 municípios participarem o valor a ser pago por 
cada município será R$ 80,00. Após a explanação da Denise, alguns secretários, 
questionaram sobre esta oficina do PAB ser oferecida por alguém que não seja da 
Secretaria de Estado SDS, pois o PAB teve as suas mudanças recentemente. Denise 
informou que não será sobre o PAB, mas especificamente da frequência escolar no 
Cad. A palestrante foi indicada pela Gerência Regional de Educação juntamente com 
Sra. Tania do setor da Educação da AMAVI. 4. Organização da Reunião do 
COEGEMAS, em Ituporanga dia 18/08/2022 - sobre a reunião do COEGEMAS e CIB 
em Ituporanga, a secretária Sra. Antoniela informou que a decoração, sonorização, 
coffee breack, está tudo certo. As pastinhas os municípios de Chapadão do Lageado, 
Presidente Nereu, Vidal Ramos e Atalanta iriam ceder. Cada município (Dona Ema, Rio 
do Campo, Laurentino, Agronômica, Ibirama, Ituporanga, Presidente Nereu, Vidal 
Ramos, Imbuia, Rio do Oeste) vai trazer um produto e Rio do Sul ficou responsável 
pelos doces. Estes produtos devem ser entregues até o dia 12 de agosto para a Denise 
na AMAVI ou para a Antoniela na Secretaria de Assistência de Ituporanga. A recepção o 
município de Ibirama vai disponibilizar um profissional pra ajudar, e Chapadão do 
Lageado, Laurentino e Ituporanga, também vão ajudar na recepção. A secretária Sra. 
Claudia pediu permissão para neste dia da reunião do COEGEMAS estar vendendo os 



 

 

produtos (camiseta e copo) do Conselho Municipal da Mulher de Imbuia, sendo que 
todos concordaram. A mesma deixou um kit (camiseta e copo) para ser sorteados no 
dia do evento entre os participantes. O Protocolo da reunião do COEGEMAS ficou 
responsável a Milã da AMAVI. Quem vai ser chamado para compor a mesa de 
autoridades são: Prefeito de Ituporanga, Secretária Municipal de Assistência Social de 
Ituporanga, Presidente do COEGEMAS, Coordenadora do Colegiado, Presidente da 
AMAVI. Item 5. Seminário de Família Acolhedora – sobre o seminário de família 
acolhedora, esta demanda veio do município de Rio do Campo, que vai acontecer no 
dia 31 de agosto, período integral com a Janice Merigo da FECAM e será de âmbito 
regional da AMAVI. Item 6. Seminário do SIGTV - Nos dias 15 e 16 de setembro do 
corrente ano vai acontecer o seminário do SIGTV em Florianópolis, onde a FECAM em 
parceria com as Associações de Municípios está realizando. Denise propôs em 
substituir a reunião do Colegiado que está prevista para dia 15 de setembro pelo 
Seminário do SIGTV, e todos os presentes concordaram. Item 7. Apoio Técnico da 
DIAS/SDS – Denise informou que o apoio técnico da DIAS/SDS vai acontecer nos dias 
19 e 20 de setembro para Secretários, Assistente Social da Gestão, Membro do 
Conselho Municipal de Assistência Social e Contadores, período integral em Rio do 
Sul, provavelmente o local será Casa Madri, será confirmado posteriormente. E nos 
dias 27 e 28 de setembro, também em período integral, para os técnicos da proteção 
social básica, média e alta complexidade. Item 8. Capacitação sobre SCFV – Denise 
informou que a capacitação do SCFV vai acontecer no dia 21 de outubro, vai ser 
regional em Rio do Sul, esta capacitação é especificamente para técnicos do SCFV, 
ainda não está definido o local. Item 9. Assunto Gerais - Denise informou que vai ser 
agendado a nível de regional um momento para falar sobre a demanda de INSS, sem 
data ainda programada; - Nos dias 22 e 23 de novembro do corrente ano vai acontecer 
a conferencia Estadual Igualdade Racial de forma híbrida; - Dia 02 de setembro em 
formato online vai ter uma reunião sobre o FIA – lei da chancela, às 13h30 pelo canal 
do youtube da FECAM; - A Sra. Fabiani, relatou sobre o piso de financiamento e os 
serviços regionalizados que ainda precisa ser pactuado na reunião da CIB. Sendo que 
após discussão sobre o assunto, foi sugerido pela Sra Fabiani a fazer um oficio para 
tirar todas as dúvidas sobre a família acolhedora. Foi sugerido que o município de Rio 
do Campo para a próxima reunião do colegiado realizasse a apresentação de família 
acolhedora de criança e adolescente e idosos, suas experiências. A próxima reunião 
ficou para o dia 06 de outubro às 9h. E sobre o diagnóstico do SUAS em nossa região, 
a comissão vai se reunir para ver o andamento. Sem mais, a reunião foi encerrada com 
agradecimentos aos presentes, por parte de Fabiani e Denise. E eu, Marlise Neuhaus 
que lavrei a presente ata. 


