
 

 

ATA Nº 007/2022 
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 novembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no 

Auditório da AMAVI, realizou-se a sétima reunião do ano do Colegiado de Assistência 

Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e um participantes dos vinte e oitos 

municípios conforme lista de presença. A Sra. Denise e a Sra. Fabiani, deram as boas-

vindas aos presentes e apresentaram a pauta do dia: 1. Aprovação da ata da reunião 

do dia 04 de agosto de 2022; 2. Contextualização sobre o cadastro único – Miriam 

e Sandra; 3. Envio dos ofícios abordados na ultima reunião; 4. Retorno da 

comissão referente ao diagnóstico do SUAS na região da AMAVI; 5. Reunião do 

COEGEMAS; 6.Prazo dos preenchimentos dos sistemas e da realização das 

conferências municipais dos direitos da criança e adolescente ; 7. Avaliação da 

roda de conversa sobre o SCFV. 8. Substituição da vice-coordenadora do 

Colegiado; 9. Assuntos Gerais. 1. A ata da reunião do dia 04/08/2022, ficou para ser 

lida e aprovada na próxima reunião.  2. Dando continuidade a pauta, a Sra. Fabiani, 

passou a palavra para a Sra. Miriam e Sra. Sandra, que realizaram a apresentação da 

contextualização do Programa Auxilio Brasil, do qual instruíram os gestores e técnicos 

presentes a seguir as normativas do Ministério da Cidadania. Foi sugerido para o ano 

que vem a realização de uma roda de conversa sobre o PAB – Programa Auxilio Brasil, 

com os secretários, técnicos e entrevistadores do CadÚnico. O Sr. Ricardo informou 

que seu município, Rio do Sul, georreferenciou o CadÚnico com a plataforma local que 

possui. Sendo que o mesmo utiliza este mesmo sistema para a vigilância 

socioassistencial. Após a explanação do Sr. Ricardo, foi solicitado que na próxima 

reunião do Colegiado, o mesmo realizasse uma explanação mais detalhada referente 

ao georreferenciamento. 3. A Sra. Fabiani, também informou que foram encaminhados 

os ofícios, conforme deliberado na reunião do dia 04/08/2022. 4. Sobre o diagnóstico 

do SUAS da região da AMAVI, estiveram reunidas as integrantes da comissão: Fabiani, 

Denise e Graziela, para avaliar o formulário existente e reformulá-lo, e pedirão o apoio 

do TI da AMAVI, para  posteriormente ser enviado aos municípios responderem  e ser 

feito o relatório final deste diagnóstico. 5. A Sra. Fabiani, informou que no dia 17 de 

novembro vamos ter a última reunião do COEGEMAS e CIB no município de Santo 



 

 

Amaro da Imperatriz, e incentivou os gestores a estarem presentes, pois há grande 

probabilidade de pactuarmos nesta reunião da CIB os Serviços da Alta e a Média 

Complexidade. 6. Também foi informado sobre os prazos do Plano de Ação que vai até 

o dia 01 de dezembr; o prazo do Censo SUAS vai até 02 de dezembro; a realização da 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será até o dia 31 de 

dezembro do corrente ano e o relatório da Conferência CMDCA a ser enviado ao 

Estado será até o dia 28 de fevereiro de 2023. 7.  Sobre a avaliação do Seminário do 

SCFV no município de Vidal Ramos, a Sra. Fabiani agradeceu ao Secretário Marcelo 

pela acolhida. A Sra. Denise justificou sua ausência devido ao problema de saúde de 

um membro de sua família. O pessoal que participou avaliou de forma bem positiva. 8. 

Diante da saída da vice-coordenadora Claudia Regina Ferreira, do Município de 

Imbuia, foi verificado no Estatuto Social do Colegiado a forma de compor esta vaga até 

o final do mandato, que será até a primeira reunião de 2023. Diante da sugestão dos 

presentes, foi indicado o Sr. Ricardo Pinheiro, secretário de Rio do Sul para assumir 

esta vaga.  Nossa próxima reunião ficou para o dia 01 de dezembro, às 9h e neste dia 

teremos um almoço de confraternização no Restaurante Concórdia. Sem mais, a 

reunião foi encerrada com agradecimentos aos presentes, por parte de Fabiani e 

Denise. E eu, Marlise Neuhaus que lavrei a presente ata. 


