
 

 

ATA Nº 006/2022 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos 
seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no Auditório 
da AMAVI, realizou-se a sexta reunião do ano do Colegiado de Assistência Social da 
AMAVI. Estavam presentes vinte e quatro participantes dos vinte e oitos municípios 
conforme lista de presença. Denise deu as boas-vindas e passou a palavra a 
Coordenadora Sra. Fabiani que deu as boas vinda a todos. Denise apresentou a pauta 
do dia: 1. Aprovação da ata da reunião do dia 14 de julho de 2022; 2. Socialização 
dos assuntos da Reunião do COEGEMAS e CIB; 3. Avaliação do Apoio Técnico da 
DIAS/SDS; 4. Socialização dos Assuntos da Reunião do COAS-FECAM; 5. Retorno 
da Participação da Reunião da UCAVI; 6.Diagnostico do SUAS; 7. Assunto Gerais, 
Capacitação sobre SCFV, Senso SUAS, Proposta de Capacitação sobre fazer a 
Escuta Especializada, Proposta de Teatro sobre a Escuta Especializada. Após 
apresentação da pauta, Denise solicitou a alteração da ordem da pauta, o último assunto 
diversos que trata-se sobre o teatro da escuta especializada seria o primeiro a ser 
apresentado, devido a assistente social Maria Cristina, do município de Rio do Sul, e 
responsável pela Escuta Especializada não poder ficar presente na reunião até o final, 
devido a sua agenda de trabalho. Sendo assim os participantes aprovarão a alteração 
de pauta e o Secretário Ricardo e a Assistente Social Maria Cristina apresentaram a 
proposta do teatro sobre a escuta especializada, onde será realizado uma peça teatral, 
sem custo que os próprios profissional do município de Rio do Sul a apresentação será 
na Fundação Cultural e o município de Rio do Sul está abrindo vagas para os técnicos 
do municípios da região da AMAVI estarem participando. 1. Dando continuidade à pauta 
da reunião foi colocado para apreciação e votação as atas das duas últimas reuniões 
que foi enviada por e-mail aos participantes, sendo aprovadas as atas. 2. A coordenadora 
do colegiado passou o resumo sobre a reunião do COEGEMAS e CIB que aconteceu na 
cidade de Bombinhas sobre a regionalização dos serviços da média e alta complexidade 
do SUAS, que na reunião da CIB foi apenas apresentado o formato que vai acontecer e 
que na próxima reunião da CIB em novembro que vai ser pactuado. Fabiani, ressalta a 
importância de estarmos presentes nas reuniões da CIB e COEGEMAS, nas quais se 
tem mais pessoas juntas para lutarem por uma política pública de assistência social, 
eficaz e com cofinanciamento adequado. Ricardo sugeriu que voltasse as reuniões do 
COGEMAS e CIB ser de forma hibrida, pela dificuldade de muitas vezes estar 
participando. Sendo a sugestão do Ricardo ser online pelo canal do Youtuber, desta 
forma será realizado um oficio pelo colegiado com esta solicitação. 3. O apoio técnico da 
SDS a nível de colegiado foi avaliado com pontos positivos a iniciativa de começar em 
todas as regiões de SC, devido ao muito tempo o Estado, através da SDS estar ausente. 
Mais o ponto negativo que se observou um apoio técnico moralista. Após discussão do 
assunto, foi deliberado em fazer um oficio, com esta devolutiva a SDS. Também foi 
sugerido solicitar o apoio técnico do fluxo de protocolo e referência e contra referência. 
4. Denise passou os informes do COAS-FECAM, que após apresentação se prontificou 
em passar o resumo por e-mail. 5. Fabiani informou a todos sobre a reunião da UCAVI, 
quem estava presente nesta reunião foi Fabiani e Denise, onde observa-se que estes 
momentos de dialogar sobre a política de assistência social com os vereadores dos 28 
municípios da nossa região, isso fortalece mais a política de assistência social nos 
municípios. E na assembleia da UCAVI que foi no município da Imbuia, do qual quem 
realizou a explanação sobre o que é Assistência Social, foi a Ana Carolina que esta como 



 

 

vereadora no município de Petrolândia e a Claudia Ferreira, Secretária de Assistência 
Social do Município de Imbuia, que apresentou as boas práticas do município. Fabiani 
informou que nesta reunião foi sugerido a participação de representante do colegiado 
nas reuniões da UCAVI. 6.  Outro assunto de pauta, foi sobre o diagnóstico do SUAS de 
nossa região, que não chegou-se a um resultado, sendo assim os membros presentes 
decidiram retomar, ficando deliberado que a comissão vai ser reunião para dar 
continuidade. A comissão é: Fabiani, Denise, Elaine, Ricardo, Claudia, Grasiela, ficando 
agendado a reunião para o dia 17 de outubro no período da tarde na AMAVI. 7. Assunto 
Gerais: Denise informou que a capacitação sobre o SCFV será no dia 21 de outubro das 
8:30 horas as 15:30 horas e que cada município se responsabiliza em levar algo para o 
café. E cada município terá cinco vagas. O município que vai acontecer o seminário está 
indefinido, a assistente social Alessandra do município de Ituporanga vai dar um retorno 
se pode ser em seu município. Denise informou que o senso SUAS já está aberto para 
preenchimento. Também foi apresentado a proposta da EGEM sobre a capacitação 
sobre a escuta especializada, com duração de 16 horas. A proposta desta capacitação, 
ficou para o ano de 2023 e vai abranger os 28 municípios da AMAVI. Fabiani informou a 
todos sobre o plano de ação para a gestão e conselho que está aberto para 
preenchimento. Fabiane, também informou que no ano de 2023 vamos ter a eleição para 
presidente do COEGEMAS e que a primeira reunião vai acontecer em Orleans a pedido 
do Presidente da FECAM. Fabiane, relata que coloca seu nome à disposição para 
participar da diretoria do COEGEMAS e se responsabilizou de conversar com o Ricardo, 
para ver se o mesmo, que deixar seu nome à disposição também.  Também foi informado 
que a capacitação do PAB ficou para o dia 21 a 25 de novembro do corrente ano, são 
para novos entrevistadores e vai acontecer em Rio do Sul. Ficou deliberado que para a 
próxima reunião do colegiado solicitar que alguém venha falar sobre o PAB. Fabiani, vai 
passar o link sobre cadastro único que o ministério da cidadania disponibilizou pelo 
whatsapp. Nossa próxima reunião ficou para o dia 10 de novembro as 9:00 horas. 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. 


