
 

 

ATA Nº 005/2020 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO 
ITAJAÍ - AMAVI. Aos quatros dias do mês de Setembro do ano de dois mil e vinte, às 
nove horas e trinta minutos, através de videoconferência, pelo endereço 
https://amavi.org.br/reuniao-online-colegiado-assistencia-social, realizou-se a quinta 
reunião do ano do Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes 
cinco representantes de cinco municípios conforme manifestações de presença no chat 
da videoconferência. Ao iniciar a reunião a Sra. Denise saudou os presentes e 
ressaltou a necessidade de a reunião ser realizada por videoconferência, em 
decorrência da pandemia da COVID-19. Na sequência deu início a pauta do dia. 1º 
Assunto: Recomposição dos cargos vagos da Diretoria Executiva do COEGEMAS 
e CIB: a pauta foi enviada com antecedência aos municípios, sendo que foi 
dispensada, pelos participantes, a leitura da mesma. A Sra. Denise explanou que 
existem cargos a serem preenchidos na diretoria do COEGEMAS e CIB, destacou 
pontos importantes do regimento interno, fazendo a leitura do mesmo aos membros 
participantes, solicitou aos participantes indicações de nomes para compor a diretoria 
executiva.   Sr Adevilson de Rio do Campo, sinalizou a importância da participação dos 
municípios na diretoria do COEGEMAS e CIB garantindo a efetividade na Política 
Pública de Assistência Social. Sra. Idemara de Presidente Nereu e Sra. Gisiele 
Caetano de Mirim Doce colocaram seus nomes a disposição, sendo que foi aprovado 
por todos os membros participantes. Sra. Idemara representante do cargo suplente 
CIB, Sra. Gisiele Caetano representante primeiro tesoureiro do COEGEMAS. A Sra. 
Denise agradece e parabeniza Sra. Idemara e Sra. Gisiele pela disponibilidade e 
informa a data da próxima reunião do colegiado: fica agendada a próxima reunião do 
colegiado para o dia 13/10/2020, às 09hhs, sendo que próximo a data vai enviar o 
Edital de Convocação com a pauta por e-mail para os municípios. Sem mais, a reunião 
foi encerrada com agradecimentos aos presentes, por parte de Denise e Adevilson. Eu, 
Bruna Bonin Alegri, lavrei a presente ata. A presença foi registrada no chat da 
webconferência. 


