
 

 

ATA Nº 007/2020 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. 
Aos Nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às nove horas e trinta 
minutos, através de videoconferência, pelo endereço https://amavi.org.br/reuniao-
online-colegiado-assistencia-social, realizou-se a sétima reunião do ano do Colegiado 
de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes doze representantes de onze 
municípios conforme manifestações de presença no chat da videoconferência. Ao 
iniciar a reunião a Sra. Denise saudou os presentes e ressaltou a necessidade de a 
reunião ser realizada por videoconferência, em decorrência da pandemia da COVID-19. 
Na sequência deu início a pauta do dia. 1º Assunto: Campanha de doação ao FIA; 2º 
Orientação Conjunta CGJ/CIJMPSC/SDS - sobre o retorno do atendimento 
presencial das medidas socioeducativas; 3º Orientação de retomada dos 
serviços socioassistenciais; 4º Questionário sobre a Estruturação do SUAS nos 
Municípios Catarinenses; 5º Capacitação para os Gestores em 5 módulos para 
2021; 6º Avaliação do ano de 2020; 7º Agendamento da primeira reunião de 2021; 
8° Assuntos Gerais. A Sra. Denise informa que a divulgação da campanha de 
destinação do imposto de renda para o FIA será disponibilizado um material impresso 
no final do mês de Fevereiro de 2021; Denise destacou pontos importantes da 
orientação conjunta da retomada dos serviços de convivência, o grupo de trabalho 
elaborou um plano com diretrizes para a retomada em relação aos cuidados 
necessários e que cada município deve observar a sua realidade atual quanto a 
retomada do serviço; Quanto ao questionário sobre a estruturação do SUAS nos 
municípios, Denise parabenizou e agradeceu o empenho e dedicação de todos, e 
ressalta a importância do questionário no avanço de etapas dentro da politica de 
assistência social. Denise explica sobre a capacitação exclusiva para os novos 
gestores de assistência social de 2021, que será realizado em cinco encontros que 
posteriormente os municípios receberão informações importantes quanto ao 
funcionamento do curso, será realizado no mês de março e abril de 2021, e solicita aos 
técnicos da gestão que se mobilizem e conscientizem os gestores quanto a importância 
de estarem participando desta capacitação, para que os novos e atuais gestores 
conheçam e avancem ainda mais a politica de assistência social; Denise informa que 
os recursos recebidos esse ano, a FECAM e a SDS disponibilizaram uma tabela 
informando todos os recursos recebidos, e que alguns municípios sinalizaram que não 
aderiram a algumas parcelas justificando não precisar daquele recurso disponibilizado 
no momento.  Denise deixa aberto aos participantes que gostariam de fazer colocação 
avaliando o ano de 2020, Adevilson como presidente do colegiado comenta sobre o 
ano atípico que vivemos, e agradece a confiança e a oportunidade de estar à frente da 
presidência do Colegiado. Outros técnicos também fizeram suas considerações sobre o 
ano vivenciado, e Denise agradece a todos que sempre participaram das reuniões, 
parabeniza a todos pelo empenho dos técnicos nesse ano tão atípico e difícil para 
todos, e deixa uma mensagem de agradecimento e reconhecimento pelo esforço e 
trabalho de todos, e informa a data da próxima reunião do colegiado, fica agendada a 
próxima reunião do colegiado para o dia 10 de fevereiro de 2021, às 09h, sendo como 
de costume, Denise vai enviar o Edital de Convocação com a data e a pauta por e-mail 
para os municípios. Sem mais, a reunião foi encerrada com agradecimentos aos 
presentes, por parte de Denise e Adevilson. Eu, Bruna Bonin Alegri, lavrei a presente 
ata. A presença foi registrada no chat da webconferência. 


