
 

 

 ATA Nº 001/2021 
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 um, às nove horas e 
trinta minutos, através de videoconferência, pelo endereço https://amavi.org.br/reuniao-
online-colegiado-assistencia-social, realizou-se a primeira reunião do ano do Colegiado 
de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e dois representantes de 
dezesseis municípios conforme manifestações de presença no chat da 
videoconferência. Ao iniciar a reunião a Sra. Denise saudou os presentes e ressaltou a 
necessidade da reunião ser realizada por videoconferência, em decorrência da 
pandemia da COVID-19. Na sequência deu início a pauta do dia, 1. Aprovação das 
atas das reuniões dos dias 11/08/2020, 04/09/2020, 13/10/2020 e 09/12/2020; 2. 
Destaques da Live SNAS; 3. Organograma da Política de Assistência Social; 4. 
Organograma da Política do Idoso; 5. Lançamento Estadual da Campanha de 
doação ao FIA; 6. Formação para os Gestores em 5 módulos; 7. Calendário Anual 
COEGEMAS-SC/2021; 8. Planejamento Utilização Recursos Extraordinários 
Assistência Social; 9. Eleição da Diretoria deste Colegiado; 10. Calendário anual 
das reuniões de 2021; 11. Assuntos Gerais. A pauta foi enviada com antecedência 
aos municípios, sendo que foi dispensada, pelos participantes, a leitura da mesma. Sra. 
Denise inicia a reunião com uma breve apresentação, explicando sua função a frente 
do cargo, e solicitou que todos os membros participantes também realizassem uma 
breve apresentação, pois como era a primeira reunião do ano e iniciando novo 
mandato, muitos municípios mudaram seus gestores e técnicos da gestão. Sra. Denise 
fez ainda uma breve explicação sobre o funcionamento da politica  de assistência 
social no município, das atribuições de cada proteção, beneficio eventual e sobre o 
organograma da politica do idoso. Sobre o lançamento estadual da campanha do FIA, 
Sra. Denise coloca que a FECAM disponibilizará materiais através de uma arte para 
que os municípios realizem divulgação da campanha. FECAM organizou uma formação 
para os novos gestores das secretarias municipais de assistência social e enviará link 
de acesso para cadastro dos gestores, e o certificado os gestores vão receber no 
seminário estadual que acontecerá em Maio de 2021. Sra. Denise explana sobre o 
calendário anual de reuniões do COEGEMAS e CIB/2021 reforçando a importância da 
participação dos gestores na reunião. Sra. Denise orienta sobre o planejamento da 
utilização dos recursos, que os gestores precisam conhecer onde e como cada recurso 
deverá ser utilizado. Assuntos gerais: Sra. Denise comenta sobre a lei aprovada do 
profissional assistente social na educação, sensibilizando os gestores de não ceder 
profissional da área da assistência social para a área da educação; Da importância da 
atualização da lei dos benefício eventual nos municípios; Vacinação COVID para os 
profissionais não tem legitimidade para priorizar os técnicos da politica de assistência 
social  para receberem a vacina, Sra. Denise explana amparada pela acessória jurídica 
da AMAVI. Sra. Denise abre para o grupo a possibilidade da retomada das reuniões do 
colegiado acontecerem presencialmente na sala de reuniões da AMAVI, ficando 
decidido que a próxima reunião irá acontecer presencialmente, podendo haver 
alteração conforme o andamento da situação do avanço do COVID no estado. Ficou 
definido o calendário das reuniões ordinárias, tendo as datas definidas, 07 de abril, 09 
de junho, 11 de agosto, 06 de outubro e 01 de dezembro, com inicio às 9hs e segunda 
chamada as 09h15minmin. Foi realizada a eleição da nova diretoria para o ano de 
2021, sendo eleita como Presidente a Sra Fabiani T. Soberanski, Vice Presidente: 



 

 

Simone Zavaglia Souza, 1ª Secretaria: Marlise Neuhaus e 2ª Secretaria: Bruna Bonin 
Alegri. Sra. Denise agradece a todos pela participação na reunião e informa a data da 
próxima reunião do colegiado, fica agendada a próxima reunião do colegiado para o dia 
07 do mês de Abril de 2021, às 09hhs, sendo que a Denise, como de costume, vai 
enviar o Edital de Convocação com a data e 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. 


