
 

 

ATA Nº 003/2020 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. Aos nove dias 
do mês de junho 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 terceira reunião do ano do Colegiado de Assistência 
Social da AMAVI. Estavam presentes vinte e três representantes de quinze 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 14/05/2020: 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: Uso das tecnologias em tempos de COVID-19: o Sr. Gregori Francisco 
Cavichioli, webdesigner da AMAVI, explanou acerca das possibilidades de utilização 
das tecnologias digitais como ferramentas de trabalho em meio à pandemia. Gregori 
apresentou as plataformas “Google” e “Microsoft” e os produtos disponíveis nessas 
plataformas, explicou sobre o funcionamento do “google agenda”, do sistema “zoom”, 
“google hangouts/meet” e “teams”. Gregori abordou a importância de que a 
empresa/instituição forneça os equipamentos para os servidores (notebook, celular e 
outros), pois em caso de manutenção, principalmente no setor público, não é possível o 
custeio de eventuais consertos em maquinas e equipamentos, caso sejam particulares. 
Por fim, Gregori discorreu sobre a importância de trabalhar a saúde mental diante do 
isolamento social decorrente da pandemia e sobre o desafio que temos em conseguir 
respeitar horários de trabalho quando em home-office; 3º assunto: Roda de conversa 
referente ações realizadas pelas Secretarias Municipais de Assistência Social em 
tempos de pandemia: Houve a apresentação das atividades que os municípios tem 
realizado em meio à pandemia e como os serviços socioassistenciais vem sendo 
reorganizados para seguir as orientações das equipes de saúde e mitigar o contágio da 
COVID/19. Os seguintes municípios contribuíram: Ituporanga representado pela Sra. 
Alessandra, Ibirama representado pela Sra. Fabiane, e Rio do Campo representado 
pelo Sr. Adevilson. Estava programada a fala da Sra. Idemara, representando o 
município de Presidente Nereu, porém Idemara informou que teve um contratempo e 
não pode contribuir; 4º Assunto: Informes: a) horário reduzido nos CRAS: Denise vai 
realizar consulta junto a SDS e FECAM sobre a possibilidade; b) Concessão de 
benefícios eventuais: orientado que os municípios, mesmo diante do aumento da 
demanda por benefícios eventuais em meio à pandemia, devem seguir os critérios 
estabelecidos na legislação, a fim de evitar problemas futuros; c) Lembrado sobre a 
importância dos municípios possuírem a legislação referente a assistência social 
atualizada (lei do SUAS, dos Benefícios Eventuais, do CMAS e do FMAS); d) lembrado 
que estamos em ano eleitoral e que os municípios precisam tomar cuidados com as 
condutas vedadas; e) quanto ao levantamento das demandas dos municípios  sobre os 
trabalhadores avulsos para a safra, Denise explicou que será criado um formulário 
online para que os municípios respondam, sendo que este formulário servirá como 
fonte para o levantamento de dados; f) Quanto ao NUEPE, o COEGEMAS vai retomar 
a discussão, então, com a concordância dos presentes, vamos aguardar o 



 

 

posicionamento do COEGEMAS; g) Sobre o SIPIA/CT, foi solicitada a gentileza de que 
os membros do colegiado repassem aos conselhos tutelares o contato da 
administradora estadual, Sra. Marcia, telefones: (48) 3664-0935 ou (48) 3664-0737; h) 
Quanto ao SIPIA/SINASE, foi repassado aos municípios o contato da administradora 
estadual, Sra. Fabiola, telefone: (48) 3664-0967; i) Sobre os repasses extraordinários 
referentes a Portaria MC 369, foi esclarecido que os recursos referentes a EPI e a 
alimentos não podem ser repassados a instituições, já os recursos referentes ao 
cofinanciamento das ações socioassistenciais podem ser repassados, desde que a 
instituição execute serviços de assistência social; j) Esclarecido que o Plano de 
Contingência  não é obrigatório, mas é muito importante, sendo sugerido que os 
municípios elaborem o plano, que deve ser aprovado pelo CMAS. Alessandra vai 
encaminhar o plano de Ituporanga para que sirva como modelo para os demais 
municípios; k) Abordada a questão da família guardiã, que vem sendo discutida no 
âmbito da Assistência Social, sendo que Denise explicou que irá socializando as 
orientações conforme for recebendo; l) Quando ao cofinanciamento estadual, Denise 
informou que o pagamento será adiantado e os municípios receberão a segunda 
parcela já no mês de julho; m) Denise chamou atenção quanto ao uso exclusivo dos 
equipamentos (CRAS, CREAS e outros) pela política de assistência social, pois há 
informações de que municípios estejam compartilhando esses equipamentos com a 
saúde, inclusive para triagem de pacientes com suspeita de COVID-19; n) Quanto aos 
recursos da Portaria MC 378, Denise explicou que poderão ser utilizados para custeio e 
investimento; o) Denise lembrou aos municípios que o prazo para declaração do 
Imposto de Renda foi prorrogado, sendo que orientou a reforçar as campanhas para 
doação ao FIA; p) Denise informou que as próximas reuniões do COEGEMAS e CIB 
serão realizadas por videoconferência, nas datas de 30/06 e 30/07; q) Denise falou 
informou sobre as próximas Lives: 10/06, às 14h (abordagem sobre o FIA – link: 
https://www.youtube.com/user/REDEFECAM/live),  e 12/06, às 09h (abordagem sobre 
os serviços de acolhimento; r) Data da próxima reunião do colegiado: fica agendada 
a próxima reunião do colegiado para o dia 11/08/2020, 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. A presença foi registrada no chat da webconferência. 

https://www.youtube.com/user/REDEFECAM/live

