
 

 

ATA Nº 004/2022 
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 julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, no 
Auditório da AMAVI, realizou-se a quarta reunião do ano do Colegiado de Assistência 
Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e cinco participantes de dezessete municípios 
dos vinte e oitos municípios conforme lista de presença. Ao iniciar a reunião a Sra. 
Fabiani e a Sra. Denise saudaram os presentes. A Coordenadora do colegiado Sra. 
Fabiani deu as boas-vindas, a Sra. Regina Panceri, da Defesa Civil do Estado de Santa 
Catarina e agradeceu a disponibilidade de se fazer presente em nosso colegiado para 
tratar de um tema tão relevante que é o Papel da Assistência Social e o papel da Defesa 
Civil em eventos de Calamidade Públicas. Denise explicou que após a fala da Sra. 
Regina, seguiremos a pauta da reunião. 2. O Papel da Assistência Social e o papel da 
Defesa Civil em Eventos de Calamidade Pública – com a presença da Regina 
Panceri – Defesa Civil Estadual; A Sra. Regina falou sobre a situação emergencial em 
estado de calamidade pública, do qual a política de Assistência Social tem o papel de se 
envolver em conjunto de ações antes, durante e pós evento de calamidade pública. A 
Sra. Regina ressalta a importância de uma boa articulação/comunicação com a Equipe 
da defesa civil nos municípios, facilitaria muito nos eventos de calamidade pública. A 
importância do pano de contingência nos municípios e a interação em rede, pois não se 
sabe quando os desastres irão acontecer. A Sra. Regina coloca a importância de uma 
reunião a nível de colegiado sobre o tema de calamidade pública, pois assim se articula, 
ajuda mutua com as criações de leis e decreto no âmbito dos desastres naturais. Após 
a fala da Sra. Regina, deu-se sequência a pauta do dia: 1. Aprovação da ata da reunião 
do dia 14 de junho de 2022 - A Ata da reunião anterior foi enviada por e-mail para os 
participantes e aprovada por todos os presentes; 3. Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA – As conferências municipais são 
espaços de diálogo, com o objetivo de propor ações para avançar na proteção de 
crianças e adolescentes. Foi informado que as conferências municipais devem ser 
realizadas até 31 de dezembro deste ano e os relatórios devem ser enviados para o 
CEDCA até 28 de fevereiro de 2023; 4. Organização da Reunião do COEGEMAS, em 
Ituporanga dia 18/08/2022 – foi solicitado que os municípios pudessem ofertar brindes 
para serem colocados nas cestas a serem entregues às autoridades da mesa e quem 
tivesse pastinhas para serem disponibilizadas também; 5. Assunto Gerais – Foi 
lembrado dos dias do Apoio Técnico pela SDS, que seria no primeiro módulo nos 19 e 
20/09 para o gestor, técnico da gestão, contador e presidente do CMAS e no segundo 
módulo nos dias 27 e 28/09 para os técnicos das Proteções; Foi reforçado a participação 
no COMAC nos dias 09, 10 e 11/08, onde no dia 10/08 teremos pela manhã o Seminário 
da Assistência Social e à tarde o da Habitação. Sem mais, a reunião foi encerrada com 
agradecimentos aos presentes, por parte de Fabiani e Denise. E eu, Marlise Neuhaus e 
Denise Dolejal que lavramos apresente ata. 


