
 

 

ATA Nº 004/2021 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos 
onze dias do mês de agosto 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 quarta reunião do ano 
do Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e oito pessoas 
de dezoito 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 09 de julho de 2021; 2. Prazo para as Conferências 
Municipais de Assistência Social; 3. Prazo para o Plano Municipal de Assistência 
Social; 4. Auxilio Emergencial SC mais Renda da SDS; 5. Orientação da DIAS.SDS 
nº 06.2021 – Doações X Benefícios Eventuais; 6. Nota Técnica 02-2017 promoção 
à integração ao mercado de trabalho; 7. Evento Câmara Técnica da Macrorregião 
do Vale do Itajaí – AMAVI e AMVE; 8. Entrega dos envelopes recebidos do 
Secretário Adjunto da SDS; 9. Assunto Gerais. A pauta foi enviada com antecedência 
aos municípios, sendo que foi dispensada, pelos participantes, a leitura da mesma. 
Dando sequência a reunião foi colocado a ata da última reunião em votação, sendo que 
a ata foi enviada por e-mail, junto com a pauta do dia, aprovada por todos. Denise 
informou que o prazo para a conferência municipal de Assistência Social vai até o dia 31 
de agosto de 2021. O plano Municipal de Assistência Social vai até o dia 15 de dezembro 
do corrente ano a ser encaminhado para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento 
Social de Santa Catarina. O Plano Municipal de Assistência Social é um instrumento de 
gestão, de organizar, regular e norteia a execução da Política de Assistência Social do 
Município na política do SUAS. Dando continuidade à Pauta da reunião, foi realizado 
uma avaliação pelos presentes sobre o auxílio “SC Mais Renda”, do governo Estadual, 
os municípios presentes tiveram dificuldade como: de localizar as famílias, pessoas sem 
perfil, não são pessoas inclusas do CadUnico, etc. Desta forma ficou decido que cada 
município iria fazer uma avaliação, pontos positivos e negativos por escrito para 
posteriormente fazer um documento a nível de colegiado da AMAVI, para enviar ao 
COEGEMAS. Outro assunto de pauta foi sobre Doações x Benefícios Eventuais, do qual 
a nota técnica 06/2021 da DIAS/SDS enviou aos municípios orientando que são duas 
coisas distintas. Alguns municípios compartilharam suas experiências, e relatam que as 
Cooperativas de créditos, igrejas, Rotary e CDL são entidades que sempre estão doando 
alimentos que recebem das campanhas que as realizam. Próximo assunto de pauta 
sobre o mercado de trabalho, onde a Secretaria de Assistência Social faz gestão, onde 
articula, acompanha e identifica com as demais políticas públicas a demanda existente. 
Denise também informou sobre o encontro da Câmara técnica que será no dia 31 de 
agosto na cidade de Blumenau e as inscrições serão até o dia 28 de agosto. O encontro 
vai ser de forma presencial e hibrida e que a participação dos municípios é de suma 
importância. Denise também informou que os municípios presentes que ainda não 
pegaram seu envelope que o Secretário Adjunto enviou para os mesmo, após a reunião 
a mesma era realizar a entrega. Em assuntos diversos o Secretário Municipal de 
Assistência Social de Rio do Sul relatou sobre o evento Talk Show Dialogando com o 
SUAS, com Abigail Torres e Stela Ferreira, no dia 21 de setembro a partir das 18h30 em 
Rio do Sul, local a definir. Este evento será realizado pelo Colegiado, em parceria com a 
Secretaria de Desenvolvimento Social de Rio do Sul, a AMAVI e os municípios da região. 
Ficando decido primeiramente três vaga por município e possibilidade de aumentar estas 
vagas. A comissão do Talk Show ficou assim decido: Claudia Ferreira; Ricardo Pinheiro,  



 

 

Fabiane T. Soberanski, Vitor Kniess e Denise G. Dolejal. Outro assunto é sobre a 
alteração do Regimento Interno onde o suplente era somente o Assistente Social da 
Gestão, ficando assim a nova redação: “Artigo 3º O Colegiado de Assistência 
Social/AMAVI é constituído pelos/as Secretários/as de Assistência Social, como titular e 
por trabalhadores da Política de Assistência Social, de nível superior, que compõe a 
gestão do SUAS, e do quadro de servidores efetivos do município como suplente.”.. 
Desta forma foi aprovado a alteração. Outro assunto é sobre o núcleo de educação 
permanente para ser criada na nossa região e sobre a portaria 618 de 22 de março de 
2021 que pelo avançar da hora foi deixado para a próxima reunião. Foi sugerido que 
fizéssemos uma reunião extraordinária, agendada para o dia 22 de setembro de 2021 às 
9h de forma presencial, local, auditório da AMAVI. Sem mais, a reunião foi encerrada 
com agradecimentos aos presentes, por parte de Denise. Eu, Marlise Neuhaus, lavrei a 
presente ata. 


