
 

 

ATA Nº 002/2020 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos quatorze 
dias do mês de maio 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 para a segunda reunião do ano do Colegiado de 
Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes dezoito representantes dos 
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: Aprovação da ata da reunião do 
dia 05/02/2020: a pauta foi enviada com antecedência aos municípios, sendo que foi 
dispensada, pelos participantes, a leitura da mesma. A pauta foi colocada em 
discussão, sendo que não houve sugestões de mudança e a ata foi aprovada; 2º 
Assunto: Recurso Federal Extraordinário: Discutida a utilização dos Recursos e a 
forma de fazer o aceite. Orientado aos municípios seguirem o documento "perguntas e 
respostas", que foi encaminhado pelo coordenador do colegiado, Sr. Adevilson, por 
meio do grupo do whatsapp do colegiado; 3º assunto: Trabalhadores avulsos para a 
safra: ações de cuidado: Denise vai intermediar um levantamento das demandas dos 
municípios, para apresentar ao Colegiado, sendo que, a partir desse levantamento, 
serão pensadas ações para atendimento a essas demandas; 4º Assunto: NISA 
(coordenação); Denise explicou que a coordenação deve ser uma decisão local, ou 
seja, o comitê/comissão deve estar formado para então decidir quem coordenará o 
grupo e por quanto tempo. Denise e Adevilson se colocaram à disposição dos 
municípios para sanar possíveis dúvidas; 5º Assunto: Operacionalização das 
Medidas Socioeducativas: Adevilson explica que embora os municípios sejam, em 
sua maioria, pequenos e não possuam toda a estrutura/equipamentos que os 
municípios maiores tem, mas não podemos deixar de seguir as determinações do 
SINASE. Adevilson encaminhará os documentos elaborados pelo município de Rio do 
Campo para contribuir com os demais municípios (plano de ação, passo a passo no 
atendimento das medidas socioeducativas e outros). Denise e Adevilson se colocaram 
à disposição dos municípios para sanar possíveis dúvidas; 6º Assunto: NUEPE - 
Núcleo de Educação Permanente: Denise se comprometeu em retomar o núcleo, 
como primeira ação será verificado quem faz parte da equipe e, caso necessário a 
equipe será recomposta. Encerrados os assuntos de pauta, a palavra foi aberta para 
que os municípios expusessem dúvidas ou outros assuntos pertinentes, assim, foram 
elencadas as seguintes situações: 1ª - Demandas do Judiciário: houve um município 
da AMAVI que relatou sobre demandas do Judiciário que extrapolam as competências 
do SUAS. Foi um caso isolado, porém foi reforçado que, caso isso ocorra novamente, o 
município pode entrar em contato com a Denise para receber apoio técnico. 2ª - Grupo 
Intermunicipal do Cadastro Único e Bolsa Família: Denise relata que tem repassado 
informações ao grupo e prestado apoio técnico, o Colegiado reforça a importância do 
grupo enquanto órgão que presta apoio aos municípios no que se refere ao Cadúnico e 
Bolsa Família. 3ª - Cofinanciamento estadual 2020 (2ª e 3ª parcelas): Denise e 
Adevilson lembram os municípios que está aberto o prazo para envio do plano de 
trabalho, sendo que as orientações estão disponíveis no site da SDS, os municípios 
devem acessar o link: http://www.sds.sc.gov.br/index.php/assistencia-social2/gerencia-



 

 

de-gestao-do-fundo-estadual-de-assistencia-social-gfeas/cofinanciamento-estadual-
2020; 4ª - Capacitação sobre o atendimento remoto em tempos de Pandemia: 
Denise vai organizar uma proposta e apresentar na próxima reunião do colegiado; 5ª - 
Data da próxima reunião do colegiado: fica agendada a próxima reunião do colegiado 
para o dia 09/06/2020, às 09h30min, sendo que a Denise, como de costume, vai enviar 
o Edital de Convocação com 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, Adevilson Carlos Pires, lavrei a presente ata, que será assinada por mim 
e pelos demais membros deste Colegiado presentes, conforme lista de presença em 
anexo. 


