
 

 

ATA Nº 006/2020 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO 
ITAJAÍ - AMAVI. Aos treze dias do mês de outubro 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 quinta 
reunião do ano do Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes doze 
representantes de nove 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. 1. Aprovação da ata 
da reunião do dia 11/08/2020 e 04/09/2020; 2. Sistema DataSUAS – socialização da 
reunião com Adevilson Carlos Pires; 3. Atendimento a moradores de outros 
municípios no SUAS; 4. Retomada dos SCFV; 5. Roda de Conversa sobre a 
implementação dos Serviços de Famílias Acolhedoras para Crianças e 
Adolescentes, na Região da AMAVI acontecerá dia 15/10/2020, às 14 horas; 6. 
Assuntos Gerais. a pauta foi enviada com antecedência aos municípios, sendo que foi 
dispensada, pelos participantes, a leitura da mesma. A Sra. Denise da inicio a reunião 
explanando sobre o sistema dataSUAS, informa que a empresa Portabilis mapeou no 
estado de Santa Catarina quais são os equipamentos de serviços existentes nos 
municípios. Em relação ao atendimento a moradores de outros municípios no SUAS a 
Sra. Denise explica que cada morador deverá ser atendido no seu município onde 
reside. Referente a retomada dos SCFV o governo estadual está elaborando um 
documento com orientações para a retomada dos serviços, assim que este documento 
estiver pronto será repassado aos municípios. Em relação ao serviço de medida 
socioeducativa o Ministério Publico está reformulando a orientação da suspensão dos 
serviços, com novas orientações da retomada dos serviços. Sra. Denise informa que 
estará acontecendo no dia 15 de outubro uma roda de conversa sobre a 
implementação dos serviços de Famílias acolhedoras para crianças e adolescentes, 
esta reunião estará acontecendo no estado todo. A Sra. Denise faz um breve relato do 
funcionamento do serviço. Assuntos Gerais: Iniciou de forma virtual a Conferencia 
estadual dos direitos das crianças e adolescentes. Sra. Denise encerra a reunião 
agradecendo a participação de todos e informa a data da próxima reunião do 
colegiado, fica agendada a próxima reunião do colegiado para o dia 09 do mês de 
Dezembro de 2021, às 09hs, sendo que a Denise, como de costume, 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. 


