
 

 

ATA Nº 002/2022 
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 abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sala 
de reuniões do Auditório da AMAVI, realizou-se a segunda reunião do ano do Colegiado 
de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e quatro participantes de 
vinte e oito municípios conforme lista de presença. Ao iniciar a reunião a Sra. Denise 
saudou os presentes e passou a palavra ao Presidente da AMAVI e Prefeito Sr. José 
Constante, do qual o mesmo deu a boas vindas aos presentes e apontou a importância 
do colegiado de Assistência Social da AMAVI e o quanto fortalece os gestores e 
trabalhadores de cada município. A Coordenadora do Colegiado, Sra Fabiani, 
agradeceu presença do presidente da AMAVI e toda a sua colaboração junto ao 
colegiado e a Sra. Denise também agradeceu a presença do presidente da AMAVI. Na 
sequência deu-se o início a pauta do dia, 1. Aprovação da ata da reunião do dia 07 
de fevereiro de 2022; 2. Explanação do diagnostico do SUAS na região da AMAVI, 
3. Discussão dobre migrantes/imigrantes – fluxo de operacionalização 4. 
Formação do Grupo de trabalho dos migrantes/imigrantes 5. Capacitação da 
escuta especializada 6. Retorno da Reunião do COAS-FECAM 7. Apresentação do 
SCFV do CRAS-SUAS - Município de Agronômica, 8. Assuntos Gerais.   A Ata da 
reunião anterior foi enviada por e-mail para os participantes, mais a grande maioria não 
tinha lido, do qual foi realizada a leitura da ata e após lida, aprovada por todos os 
presentes. Denise passou a palavra ao Secretário Ricardo, do município de Rio do Sul 
para assim realizar a explanação do diagnóstico do SUAS em nossa região. Ricardo 
relata aos presentes que não conseguiram compilar os dados para trazer o relatório 
final aos membros presentes, devido ao questionário ter ficado com interpretações 
diferentes, possibilitando os municípios responderem conforme cada um interpretava. 
Sendo assim, Ricardo assumiu o compromisso de verificar com a pessoa responsável 
de sua secretaria que realizou o formulário e posteriormente a comissão do colegiado 
que está a frente deste diagnóstico, estudar outra forma de aplicar este questionário. 
Foi cogitada a possibilidade de um novo questionário do qual o mesmo será respondido 
em uma reunião extraordinária do colegiado, para uma possível duvida, não ser 
respondido conforme as suas interpretações. O objetivo é termos um diagnóstico do 
SUAS mais preciso de nossa região. A Sra. Fabiani, agradeceu ao Secretário Ricardo e 
de sua equipe técnica por realizar a compilação deste diagnóstico.  Dando sequencia a 
pauta, Denise e Fabiani realizaram a explanação sobre a questão do 
migrantes/imigrantes e como andam estas questões nos municípios. A maioria dos 
municípios de nossa região vem sofrendo com a demanda que tem aumentado e tendo 
a dificuldade de ajudar as famílias ou usuário que procura ajuda na política de 
assistência social. Foi então cogitado a criação de um grupo de trabalho para tratar 
sobre este assunto. Outro assunto colocado foi sobre o migra-cidade que está sendo 
implantado na cidade de Rio do Sul. Denise ficou de entrar em contato com a pessoa 
responsável para falar sobre o migra-cidade para o colegiado. Denise também informou 
que no dia 29 de abril, vai acontecer a capacitação sobre Escuta especializada para a 
nossa região, onde cada município devera levar 01 representante do conselho tutelar, 
01 da saúde, 01 da saúde, 01 da assistência social, 01 da educação e 01 do conselho 
de direitos da criança e do adolescente. O curso será em Rio do Sul, mais ainda não 
tinha o local definido, as palestrantes serão a Sra. Janice Merigo da FECAM, um 
representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e uma conselheira 



 

 

do CEDCA. Denise também informou que a reunião do COEGEMAS vai ser em maio 
no município do Indaial. Informou que o evento da câmara técnica da FECAM foi 
transferido para o dia 27 de julho do corrente ano. Mas no dia 19 de abril do corrente 
ano, terá uma reunião, sendo um dos objetivos falar da continuidade ou não das 
reuniões desta câmara técnica. Outro assunto trazido para a reunião foi sobre a 
reunião do colegiado, ser mensal e apenas meio período. Pois se percebeu que a 
frequência no período da tarde é baixa. Os membros presentes concordaram com esta 
alteração. A reunião de hoje foi panejada para ser o dia todo, mais devido a baixa 
frequência, encerrou ao meio-dia e a apresentação de boas práticas do município de 
Agronômica, ficou para a próxima reunião do colegiado. Ficou como assunto de pauta 
para a próxima reunião: benefício eventual de alimentação, onde o município de 
Laurentino irá apresentar como implantou em seu município a modalidade em cartão. 
Outro assunto, acolhida no CRAS.  A próxima reunião Denise ficou de verificar as datas 
possíveis que tem o auditório vago, já que acontecerá mensal a reunião e 
posteriormente vai disponibilizar no grupo de WhatsApp. Sem mais, a reunião foi 
encerrada com agradecimentos aos presentes, por parte de Denise. E eu, Marlise 
Neuhaus, lavrei a presente ata. 


