
 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Recursos Humanos da AMAVI (CRH-

AMAVI), realizada no dia 16 de fevereiro de 2023. 

 

Às nove horas do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte três, em segunda 

chamada, no auditório da AMAVI – Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, 

à Rua XV de Novembro nº 737, Bairro Centro, Município de Rio do Sul, reuniram-se 

os servidores municipais membros do Colegiado de Recursos Humanos da AMAVI 

(CRH-AMAVI), tendo como pauta: 1- Fase 4 e-Social - SST – Segurança e Saúde 

do Trabalho – João Augusto Cardoso, Engenheiro de Segurança do Trabalho; 

2- Plano de Trabalho para 2023; e 3- Assuntos Gerais. O Coordenador Geral do 

CRH-AMAVI, André Luis Preis Domingos, agradeceu a presença dos membros do 

colegiado e deu início a reunião, apresentando a pauta do dia. Em seguida, passou 

a palavra para a assessora jurídica da AMAVI, Kleide Fiamoncini, que explicou sobre 

os pareceres encaminhados aos membros do colegiado referentes aos pisos do 

magistério e da enfermagem, conforme o entendimento jurídico para o exercício de 

2023. Na sequência, o Coordenador definiu com os membros presentes a pré-

agenda das reuniões do colegiado para o ano de 2023, sendo: 18/04, 20/06, 22/08, 

17/10 e 12/12, bem como, registrou as sugestões de pauta para as reuniões: 1- 

legislação sobre vale-alimentação; 2- chamada pública; 3- SST- esclarecimentos no 

andamento do processo. Também lembrou aos membros que na próxima reunião 

uma das pautas é a eleição da coordenação para 2023. Em seguida foi passada a 

palavra para ao senhor João Augusto Cardoso, Engenheiro de Segurança do 

Trabalho, que falou sobre o envio dos dados da fase 4 sobre Segurança e Saúde do 

Trabalho, sobre a legislação e prazos de envio das informações ao e-social. Em 

seguida, o Coordenador deixou a palavra livre para discussão de assuntos gerais. 

Nada mais havendo a tratar encerrou a reunião, da qual eu Evelina, lavrei a presente 

ata. 

 


