
 

 

ATA Nº 001/2022 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. 
Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na 
sala de reuniões do Auditório da AMAVI, realizou-se a primeira reunião do ano do 
Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes trinta e um participantes 
de vinte e oito municípios conforme lista de presença. Ao iniciar a reunião a Assessora 
da AMAVI a Sra. Denise saudou os presentes e pediu que cada um fizesse sua 
apresentação. Na sequência deu início a pauta do dia, 1. Aprovação da ata da 
reunião da ata da reunião do dia 07 de dezembro de 2021; 2. Diagnóstico do 
SUAS na região da AMAVI, 3. SENAC – novo diretor quer conhecer nossa região, 
para levantamento de demandas e possíveis ações, 4. Retorno da Reunião do 
COAS-FECAM, 5. GT de Educação Permanente no SUAS – FECAM, 6. Eleição da 
nova Coordenação, 7. Apresentação dos Serviços do SUAS – Município de 
Ibirama, 8. Assuntos Gerais.   A ata da reunião anterior foi enviada por e-mail para a 
leitura antecipada dos membros deste Colegiado e foi colocada para votação, sendo 
aprovada por todos. A coordenadora Fabiani – Secretária de Ibirama, solicitou que a 
secretária Marlise – Assistente Social da Gestão em Chapadão do Lageado, realizasse 
a leitura da pauta da reunião. Após a leitura da pauta, Fabiani informou a todos sobre o 
preenchimento sobre o diagnóstico do SUAS da região da AMAVI, e sobre a 
importância de todos os municípios realizarem o preenchimento do mesmo. Sendo que 
nos próximos dias será encaminhada a todos arquivo do google documentos. A mesma 
relatou que somos vinte e oito municípios em nossa região e vinte e seis são de 
pequeno porte, precisamos ter este diagnóstico para conhecer a região.     Dando 
sequência a pauta da reunião, foi passado para o item quatro devido a Equipe do 
SENAC não ter chegado até o momento. Desta forma Denise realizou a explanação e 
trouxe para discussão os itens de pauta da reunião do COAS – Colegiado Estadual de 
Assistência Social da FECAM, que aconteceu no dia dois de fevereiro do corrente ano, 
tendo em vista que a memória desta reunião a mesma se comprometeu em enviar por 
e-mail. Entre alguns pontos, Denise relatou que a Janice repassou informações sobre 
as demandas que são da Política de Saúde e que são destinadas equivocadamente 
para a Política de Assistência Social e que encaminhará a Nota Técnica 01/2022, que 
trata sobre os benefícios eventuais e insumos de saúde, aos Gestores de Assistência 
Social e Saúde. Outro assunto apresentado pela Denise foi a questão da Política 
Nacional da Pessoa Idosa que garante ao idoso o direito de acompanhante/cuidador 
em internações hospitalares, não sendo de responsabilidade da Assistência Social e 
sim da unidade hospitalar. Denise também trouxe a nota técnica 25/2020 MC/SNAS, 
que trata sobre a casa de apoio para acompanhantes do membro familiar que 
encontra-se hospitalizado. Denise vai encaminhar a nota técnica por e-mail.  Desta 
forma, Claudia – Secretária de Imbuia e Cleide – Secretária de Agronômica, sugeriram 
um debate com mais tempo, pois a demanda nos municípios é grande. Finalizada esse 
item, Denise acolheu a Equipe do SENAC, com a presença do novo Diretor Sr. Paulo, 
que apresentou os cursos gratuitos destinados aos usuários e cursos destinados aos 
trabalhadores do SUAS que a instituição possui para quem tiver interesse de firmar 
parceria.  Após a apresentação, retomamos a fala da Denise que continuou com o 
relato da reunião do COAS-FECAM. Denise informou que referente ao saldo em conta 
dos recursos federal que vieram em relação à pandemia do COVID-19, ainda não tem 
resposta do TCU para realizar a reprogramação, desta forma os municípios não devem 



 

 

utilizar e aguardar as orientações.  Foi realizada no período da manhã a eleição para a 
nova coordenação deste Colegiado, ficando eleitas as seguintes integrantes: 
coordenadora: Fabiani Tenfen Soberanski – Secretária de Ibirama; vice coordenadora: 
Claudia Ferreira – Secretária de Imbuia; 1º secretária Marlise Neuhaus – Assistente 
Social da gestão de Chapadão do Lageado e 2ª secretária Miriam Wiesener – 
Secretária de Agrolândia. Fabiani e Marlise, foram reconduzidas e Claudia e Miriam 
foram eleitas novas. Fabiani solicitou a Denise que deixasse um tempo maior para 
diálogo, pois a pauta sempre é muito extensa. No período da tarde tivemos a 
finalização da pauta, com os informes e a explanação de boas práticas do município de 
Ibirama, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, com os 
grupos dos idosos, crianças e adolescentes no período de pandemia.  Após a 
apresentação que por sinal, todos os presentes gostaram da forma que estão 
realizando os serviços, os membros presentes, levantaram a demanda de realizar na 
região da AMAVI, uma reunião com os orientadores sociais (ou educadores sociais) de 
cada município. Tendo em vista que na maioria dos municípios possui uma certa 
dificuldade em saber qual é o papel destes profissionais. Denise sugeriu que 
fizéssemos essa reunião com os orientadores sociais. Alguns dos presentes sugeriram 
que o encontro deveria ser com os orientadores sociais e técnicos do CRAS. Denise 
sugere que neste primeiro encontro fosse somente com os orientadores sociais para 
que pudessem se conhecer, entender seu papel nesta função e num segundo encontro 
então ter a presença dos orientadores sociais e dos técnicos assistentes sociais e 
psicólogos do CRAS. Neste primeiro momento faríamos na AMAVI por comportar no 
auditório a quantidade de participantes. Após debate e deliberação deste Colegiado foi 
agendado para o dia 18 de março do corrente ano, o primeiro encontro com os 
orientadores sociais, no auditório da AMAVI, no período da manhã, das 9h às 12h e 
num segundo encontro a ser agendado, com a presença dos orientadores sociais e 
técnicos assistentes sociais e psicólogos do CRAS. A próxima reunião do Colegiado 
quem vai apresentar as boas praticas vai ser o município de Salete e Agronômica. A 
próxima reunião ficou agendada para o dia 07 de abril de 2022, às 09h de forma 
presencial, local, auditório da AMAVI. Sem mais, a reunião foi encerrada com 
agradecimentos aos presentes, por parte de Denise. E eu, Marlise Neuhaus, lavrei a 
presente ata. 


