
 

 

ATA Nº 003/2022 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos 
quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às treze e trinta horas, 
no Auditório da AMAVI, realizou-se a terceira reunião do ano do Colegiado de Assistência 
Social da AMAVI. Estavam presentes trinta e cinco participantes de dezoito municípios 
conforme lista de presença. Ao iniciar a reunião a Sra. Fabiani e a Sra. Denise saudaram 
os presentes Na sequência deu-se o início a pauta do dia, 1. Aprovação da ata da 
reunião do dia 11 de março de 2022; 2. Apresentação do SCFV, 3. Benefício 
eventual de Alimentação através do Cartão – apresentação do município de 
Laurentino; 4. Conferência Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – 
CMDCA; 5. Avaliação da Capacitação sobre a Escuta Especializada; 6 – Resumo 
do CONGEMAS pelos participantes; 7. Organização da Reunião do COEGEMAS, 
em Ituporanga dia 18/08/2022; 8. Capacitação dos Conselheiros Tutelares; 9. Plano 
de Apoio Técnico aos Municípios de SC – realização DIAS-SDS; 10. Assunto 
Gerais.   A Ata da reunião anterior foi enviada por e-mail para os participantes e aprovada 
por todos os presentes. Dando continuidade à reunião a Gestora do município de 
Laurentino Elaine Luckmann de Rezende realizou a explanação de como foi o processo 
de implantação do cartão de benefício eventual (alimentação) em seu município. 
Ressalta que o grande obstáculo que muitas vezes se encontra pra implantar este 
benefício eventual em formato de cartão magnético, é no setor jurídico e de licitação 
dentro do próprio município, por não entender toda a logística. O secretário Vitor de 
Trombudo Central, sugeriu a proposta de uma reunião com secretários de Assistência 
Social, profissionais responsável de licitações de cada munícipio para orientar a certa da 
implantações de cartões magnéticos, sendo assim esta proposta foi acatada pelos 
membros presentes. O próximo assunto de pauta foi sobre a conferência dos Diretos da 
Criança e Adolescente que deve acontecer neste ano. Denise informou que a etapa 
municipal deve ocorrer de maio a dezembro de 2022 e tem como tema “Direitos humanos 
de crianças e adolescentes, respeitando a diversidade, e a propor ações para a 
reparação e garantia de políticas públicas de proteção integral”. Outro assunto de pauta 
foi avaliação da capacitação da escuta especializada, do qual foi avaliado de forma 
positiva, mas que precisamos agora discutir mais sobre este assunto, pois um dia se 
torna pouco para as demandas existentes. Também foi trazido um resumo do encontro 
do CONGEMAS pelas participantes Fabiani e Claudia, onde relaram que foi bem 
produtivos e tiveram a presença de representante do ministério da Cidadania, as oficinas 
foram com palestrantes de nomes importante na política de Assistência Social. Outro 
assunto de pauta foi a reunião do COEGEMAS que vai ser no dia 18 de agosto do 
corrente ano no Município de Ituporanga, do qual a comissão ficou de se organizar para 
uma reunião com a Prefeito de Ituporanga Sr. Gervásio, juntamente com a Secretária 
Antoniela, para alinharmos este encontro. Denise também informou que aproveitando o 
encontro do COEGEMAS dia 18 de agosto, no dia 19 de agosto, aconteceria uma roda 
de conversa com Janice Merigo da FECAM e Vania da GRANFPOLIS, para trabalhar 
temas com os técnicos do SUAS, sobre SCFV e sobre Gestão, Território. Denise também 
informou sobre a capacitação dos Conselheiros Tutelares, que acontecerá para a nossa 
região nos dias 07/07, 14/07, 21/07, 28/07 e 03/08, com duração apenas de duas horas 
por dia. Caso alguém não fez a inscrição pode acessar pelo link do outro que realizou a 
inscrição, mas não receberá o certificado. Denise informou que o plano de apoio técnico 
que a DIAS-SDS está realizando por regiões, vai acontecer na região da AMAVI nos dias 



 

 

13 e 14 de setembro para gestores e técnico da gestão, contadores, Presidentes dos 
CMAS e nos dias 27 e 28 de setembro um segundo momento para os técnicos de PAIF 
e PAEFI. Em assuntos Gerais, Denise passou a informações sobre a audiência pública 
que aconteceu na ALESC no dia 02 de junho do corrente ano, sobre o INSS e termo de 
cooperação. FECAM vai elaborar uma nota técnica, sobre esta temática, para assim 
orientar os municípios como proceder com a grande demanda do INSS. Fabiani informou 
que encaminhou para a Secretaria do Estado, sobre a capacitação do CadÚnico para a 
nossa região e não teve retorno até o momento. Sem mais, a reunião foi encerrada com 
agradecimentos aos presentes, por parte de Fabiani e Denise. E eu, Marlise Neuhaus, 
lavrei a presente ata. 


