
 

 

ATA Nº 008/2022 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, 

no Auditório da AMAVI, realizou-se a oitava reunião do ano do Colegiado de Assistência 

Social da AMAVI. Estavam presentes dezessete 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 das atas das 

reuniões do dia 06 de outubro e 10 de novembro de 2022; 2. Apresentação do 

Georreferenciamento de Rio do Sul – Ricardo Pinheiro; 3. Socialização dos 

Assuntos da Reunião do COEGEMAS e CIB; 4. Socialização dos assuntos da 

Reunião do COAS-FECAM; 5. Formulário do Diagnóstico do SUAS; 6. 

Agendamento da primeira reunião do Colegiado em 2023; 7. Assuntos Gerais. 1. 

As atas das últimas reuniões foram encaminhadas por e-mail para conhecimento de 

todos, sendo assim foi colocado para aprovação e foram aprovadas por todos os 

presentes.  2. Dando continuidade a pauta, a Sra. Fabiani, passou a palavra para o Sr. 

Ricardo, que é Secretário Rio do Sul e a técnica da vigilância socioassistencial de Rio 

do Sul, para realizarem a apresentação de como funciona o georreferenciamento em 

seu município. O Sr. Ricardo relata que o sistema que utiliza para ter todos os dados 

está ainda em construção, mais que estão elaborando de acordo com a necessidade 

que sua equipe e departamento de vigilância socioassistencial.  Na sequência o Sr. 

Ricardo e a Sra. Fabiani relataram sobre o seminário de família acolhedora que 

participaram no município de Santo Amaro da Imperatriz, onde foi positivo, sugeriram 

convidar o Dr. João Botega para a nossa região, pois o mesmo possui sugestão para o 

convencimento as famílias de serem família acolhedora, os participantes gostaram da 

sugestão, que estaríamos vendo a possibilidade de uma agenda em 2023. Sr. Ricardo 

também realizou uma explanação, juntamente com a Assistente Social Sra. Alessandra 

de Ituporanga, sobre o PLACON, que teve capacitação em Florianópolis nos dia 31 de 

outubro e 01 de novembro do corrente ano. Ao final da explanação, a sugestão da Sra. 

Alessandra é que realizasse uma capacitação em nossa região sobre o PLACON, 

sugestão acatada pelos membros presentes. 3. A Sra. Fabiani, também realizou uma 

explanação sobre a reunião do COEGEMAS e CIB, que ocorreu no município de Santo 



 

 

Amaro da Imperatriz no mês de novembro do corrente ano. Informou que como foi uma 

demanda apresentada no COEGEMAS sobre as transmissões on-line das reuniões, foi 

colocado em votação e não foi aprovado, justificando o valor para esta transmissão. A 

Sra. Fabiani, também informou que a próxima reunião, que seria a primeira do ano de 

2023, vai acontecer na cidade de Orleans e vai ter eleição para a nova diretoria do 

COEGEMAS. Na reunião da CIB não teve pactuação devido o Secretário de Estado 

João Batista justificar a troca de governo em Santa Catarina, que não iria pactuar, 

ficando assim para a primeira reunião da CIB em Orleans. 4. Denise também fez o 

repasse das informações da reunião do COAS-FECAM: referente ao CadÚnico e 

Auxílio Brasil – na reunião on-line foi compartilhado a experiência do grupo de trabalho 

da região da AMAVI, onde estiveram presentes as representantes Miriam de Agrolândia 

e Márcia de Trombudo Central e estimulou que as outras regiões também formem este 

grupo de trabalho e a FECAM encaminhará ofício para a SDS para que se comprometa 

e capacitem os municípios na nova gestão; quanto às conferências municipais dos 

direitos da criança e do adolescente, o COAS solicitará ao CEDCA para que o envio 

dos relatórios possam ser até 31/03/23; quanto à escuta especializada, para continuar 

o diálogo com a Educação para capacitá-los, para os Colegiados Regionais darem 

prosseguimento ao tema; quanto ao Plancon Ass. So. – o GT Estadual organizará 

formações regionais para 2023; - referente ao Censo Suas 2022 – está aberto e o 

prazo é até 02/12/22; e que no ano de 2023, teremos o Seminário Estadual de 

Assistência Social, realizado pela FECAM e Associações de Municípios,  nas datas de 

24 a 26 de maio;  o Seminário de Habitação nos dias 13 e 14 de junho; o Seminário de 

Garantia de Direitos nos dias 11 e 12 de julho; o Seminário de Envelhecimento Ativo 

nos dias 24 e 25 de agosto; e o COMAC nos dias 27 a 29 de setembro. 5. A Sra. 

Fabiani, informou que a comissão representada por Fabiani de Ibirama, Graziela de 

Petrolândia, Denise da AMAVI reavaliaram o formulário do diagnóstico do SUAS da 

nossa região, que será lançado novamente e temos o prazo até dia 14 de dezembro do 

corrente ano para responder. 6. Nossa próxima reunião ficou para o dia 23 de fevereiro 

de 2023 as 9:00 no auditório da AMAVI. 7. Assuntos Gerais. A Sra. Fabiani e Denise, 

passaram a informações sobre os municípios atingidos pelas enchentes, em especial 

São João Batista e Santo Amaro da Imperatriz, que cada município faça sua 

arrecadação de alimentos, produtos de limpeza e higiene e roupa de cama, e que cada 



 

 

município se organize para enviarem a estes municípios citados. 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. 


