ATA Nº 006/2021
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos
três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta
minutos, na sala de reuniões do Auditório da AMAVI, realizou-se a sexta reunião do ano
do Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes dezenove
participantes de onze municípios conforme lista de presença. Ao iniciar a reunião a Sra.
Denise saudou os presentes e justificou a ausência da Coordenadora do Colegiado, Sra
Fabiani, motivo: estava doente. Na sequência deu início a pauta do dia, 1. Aprovação
da ata da reunião da ata da reunião do dia 13 de outubro de 2021; 2. Organização
da Reunião do COEGEMAS e CIB em Rio do Sul no dia 25 de novembro;
Alinhamento sobre a Política do Trabalho; Alinhamento sobre a Nota Conjunta
DIAS-INSS; Núcleo de Educação Permanente; Capacitação sobre Benefícios
Eventuais – SDS; Assuntos Gerais. A Ata da reunião anterior vai ser encaminhada
para o grupo posteriormente, pois não foi enviada a tempo para que todos tivessem
conhecimento. A reunião do COEGEMAS e CIB, foi alterado a data, não sendo mais no
dia 25 de novembro e sim nos dias 29 e 30 de novembro do corrente ano. Sendo que no
dia 29 de novembro, o inicio vai ser às 13h30. Esta alteração foi devido a Presidente do
COEGEMAS ter uma agenda de nível nacional e devido a pauta para a reunião ser
muitos assuntos importantes. No dia 30 de novembro será o dia todo, com início às 8h30.
A reunião do COEGEMAS/CIB vai ser na Leoni Eventos. O Coffee Break para os
participantes, a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de Rio do
Sul que vai patrocinar. Almoço vai ser oferecido no local e cada participante se
responsabilizará pelos seus gastos. As cestas para presentear as pessoas que estarão
na mesa, serão compostas por produtos dos municípios de Atalanta, Chapadão do
Lageado, Laurentino e Vidal Ramos. A lembrancinhas para cada participantes o
município de Atalanta, fará a doação. A AMAVI e a Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social, ficou responsável pelos custos da sonorização, transmissão,
decoração e aluguel do espaço onde vai ser o evento. No Dia 04 de novembro, as
Secretárias Municipais de Assistência Social de Imbuia, Claudia, do Município de
Atalanta, Ana Paula e do Município de Ibirama e Coordenadora do Colegiado, Fabiani,
irão na FECAM para uma reunião tendo como pauta a reunião do COEGEMAS e o grupo
GT sobre migrantes e imigrantes. Em se tratando do assunto de Imigrantes, Denise,
relata que não há provisionamento de recurso para a Proteção Social Básica para
atendimento das demandas. O que há são os recursos para municípios que fazem
adesão ao programa de recebimento de imigrantes. Foi sugerido a criação de um grupo
de trabalho sobre a questão de imigrantes e migrantes, criar um grupo unificado. Pois
todos os municípios da nossa região possuem esta demanda. A Assistente Social
Alessandra sugeriu quem sabe criar comissões dentro deste grupo. Outro Assunto de
pauta foi a nota técnica da DIAS/SDS no que fala sobre o INSS, a demanda da Política
de Assistência Social é somente o público alvo do BPC – Benefício da Prestação
Continuada. Claudia relata que os municípios que estão recebendo demanda além do
BPC, deve encaminhar um e-mail para gerência do trabalho da DIAS-SDS para
conhecimento dos mesmos. Denise vai encaminhar por e-mail a nota técnica. Denise
também informou sobre o Núcleo de Educação Permanente do SUAS. O qual poderá ter
10 representantes que farão parte deste grupo. Foi sugerido que Denise encaminhasse
o regimento interno por e-mail para que no início do ano de 2022 estarmos nos
organizando e implantando o grupo. Denise também nos informou que a DIAS/SDS irá

realizar uma capacitação regional da AMAVI sobre os benefícios eventuais, que vai
acontecer no dia 17 de novembro. A próxima reunião ficou agendada para o dia 07 de
dezembro de 2021, às 09h de forma presencial, local, auditório da AMAVI e ao final
realizarmos um almoço de confraternização com todos os participantes. Sem mais, a
reunião foi encerrada com agradecimentos aos presentes, por parte de Denise. E eu,
Marlise Neuhaus, lavrei a presente ata.

