
 

 

ATA Nº 007/2021 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI.  Aos 
sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze 
minutos, na sala de reuniões do Auditório da AMAVI, realizou-se a sétima reunião do ano 
do Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e cinco 
participantes de quatorze municípios conforme lista de presença. Ao iniciar a reunião a 
Sra. Denise saudou os presentes. Na sequência deu início a pauta do dia, 1. Aprovação 
da ata da reunião da ata da reunião do dia 13/10/2021 e 03/11/2021 (extraordinária); 
2. Avaliação da Realização da Reunião do COEGEMAS e CIB em Rio do Sul nos 
dias 29 e 30 de novembro de 2021; 3. Resumo da Reunião do COEGEMAS E CIB; 
4. Alinhamento sobre a Pessoa com Deficiência; 5. Avaliação do ano de 2021; 6. 
Calendário e Planejamento para 2022; 7 Assuntos Gerais. Dando sequência à 
reunião foi colocado em aprovação as atas enviadas por e-mail com antecedência, sendo 
aprovada por todos os presentes. Segundo assunto de pauta foi a avaliação da reunião 
do COEGEMAS em Rio do Sul. Sendo que a Sra. Fabiani agradeceu ao colegiado pelo 
empenho de todos para que esta reunião de suma importância na política de assistência 
social, bem como para fortalecer ainda mais nosso colegiado em nossa região fosse um 
sucesso. Sendo que os participantes da reunião, avaliaram de uma forma tão positiva 
que no ano de 2022 vamos realizar novamente a reunião do COEGEMAS em nossa 
região. Denise nos passou um resumo da reunião do COEGEMAS e CIB que a Sra. 
Janice da FECAM realizou, sendo que este resumo será enviado uma cópia a todos os 
membros do colegiado por e-mail. Em seguida, Denise relatou referente o alinhamento 
sobre a pessoa idosa, onde aconteceu uma Reunião com o Colegiado Estadual de 
Assistência Social e Câmara Técnica da FECAM, no dia 02/12/2021. Abordou-se a 
questão de Orientações sobre a áudio descrição, Auxílio Inclusão e Apresentação do 
Plano de Trabalho para 2022, onde a FECAM agora conta com um assessor desse 
seguimento. Bem como a importância de fortalecer e orientar sobre a Política Municipal 
e o Conselhos Municipais da Pessoa com Deficiência. Denise passou a informações 
sobre a Live da DIAS/SDS sobre o auxílio Brasil, no dia 08/12/2021 às 14 horas e no dia 
10/12/2021 reunião técnica sobre auxilio Brasil e BPC. Próximo assunto de pauta foi 
realizado uma avaliação das reuniões do colegiado no ano de 2021. Do qual Fabiani 
relata que temos ainda muito para nos fortalecer na área da Assistência Social em nossa 
região. Onde foi sugerido criar um questionário para realizar um levantamento do SUAS 
em nossa região. Diante do exposto, foi criado uma comissão que vai fazer este 
levantamento. A comissão ficou assim composta: Claudia (Imbuia); Denise (AMAVI); 
Fabiani (Ibirama), Elaine (Laurentino); Grasiela (Vidal Ramos); Ricardo (Rio do Sul); 
Simoni (Lontras) e Vitor (Trombudo Central). Em assunto diversos, foi sugerido uma 
capacitação sobre escuta especializada em nossa região para o ano de 2022. Também 
ficou decidido que na primeira reunião do ano de 2022 Ibirama e Salete vão apresentar 
boas práticas de seu município. A reunião foi finalizada e os membros presentes foram 
convidados para almoçar juntos no restaurante concórdia, com o objetivo de 
confraternizar final das atividades do ano de 2021. A próxima reunião ficou agendada 
para o dia 10 de fevereiro de 2022, às 09 horas de forma presencial, local, auditório da 
AMAVI. Sem mais, a reunião foi encerrada com agradecimentos aos presentes, por parte 
de Denise e Fabiana. Eu, Marlise Neuhaus, lavrei a presente ata. 


