
 

 

ATA Nº 003/2021 
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 junho do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze 
minutos, na sala de reuniões do Auditório da AMAVI, realizou-se a terceira reunião do 
ano do Colegiado de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes trinta e cinco 
representantes de vinte e um municípios conforme lista de presença. Ao iniciar a reunião 
a Sra. Denise saudou os presentes que durante este período de pandemia foi a primeira 
vez que estamos realizando a reunião do colegiado presencial. Na sequência deu início 
a pauta do dia, 1. Aprovação da ata da reunião do dia 09 de junho de 2021; 2. Análise 
do retorno dos Serviços do SUAS que são realizados em grupo; 3. Auxílio 
Emergencial SC mais Renda da SDS; 4. Live sobre Elaboração dos Planos 
Municipais de Assistência Social; 5. Conferência Municipal de Assistência Social; 
6. Avaliação da Capacitação referente Reordenamento no SUAS; 7. Entrega dos 
envelopes recebidos do Secretário Adjunto da SDS; 8. Assuntos Gerais. A pauta foi 
enviada com antecedência aos municípios, sendo que foi dispensada, pelos 
participantes, a leitura da mesma. Marlise realizou a leitura da ata da última reunião e foi 
aprovada por todos os presentes. Decidimos que as próximas atas das reuniões, seriam 
enviadas por e-mail para ser apreciada por todos e não precisando realizar a leitura da 
mesma na reunião, somente ser aprovada. Denise informou que as atividades dos 
serviços no SUAS em grupo, já podem ser realizadas presencialmente, conforme a 
portaria 454/2021 de 20/04/2021 da SES, que orienta o retorno das atividades, mais com 
todos os cuidados necessário devido a pandemia covid-19. Outro assunto de Pauta foi 
sobre o Auxílio Emergencial SC mais Renda, que só serão contemplados as famílias que 
estão inserida no CadÚnico e que não foram contemplados no Auxilio Emergencial 
Federal e não recebem Bolsa Família. Quem vai ser contemplado, recebera três parcelas 
no valor de R$ 300,00, e cada município vai receber a relação dos beneficiados do seu 
município com os cartões de realizar a entrega dos mesmo. O município não tem 
autonomia para cadastrar qualquer usuário e ou família. No dia nove de junho das 13h30 
até 15h acontecerá a Live pelo canal do youtuber/FECAM, sobre as orientações gerais 
referente ao processo de Elaboração dos Planos Municipais de Assistência Social. Outro 
assunto é referente aos municípios terem até o dia 30 de agosto do corrente ano para a 
realização da Conferência Municipal de Assistências Social, podendo realizá-la em três 
modalidade, virtual, híbrida e presencial, cada um poderá avaliar em seus municípios. 
Foi realizado a avaliação da Capacitação referente ao Reordenamento no SUAS em 
nossa região, do qual 100% dos municípios que participaram, avaliaram de uma forma 
positiva que devemos realizar mais capacitação desta forma. Denise solicitou que cada 
Secretário presente na reunião ficasse até o final do encontro para que a mesma 
realizasse a entrega do envelope que o Secretário Adjunto, Sr. Daniel Netto Cândido, 
encaminhou a cada gestor e fazer a foto de registro. Em Assunto diversos, a Secretária 
de Imbuia, Claudia Ferreira, sugeriu que os materiais que forem enviados por e-mail ou 
através de google drive, deixasse exposto na página da AMAVI no link da Assistência 
Social. Denise ficou de conversar com o pessoal responsável do TI. Denise também 
apresentou rapidamente o diagnóstico da região da AMAVI e se responsabilizou de 
enviar por e-mail o diagnóstico completo. Denise solicitou para que os gestores enviasse 
por e-mail a relação dos técnicos de cada município e qual Equipamento estão inseridos. 
A Assistente Social Alessandra pediu que na próxima reunião colocasse em pauta a 
Portaria do SIGTV. A próxima reunião ficou agendada para o dia 11 de agosto de 2021 



 

 

as 09 horas de forma presencial, local, auditório da AMAVI. Sem mais, a reunião foi 
encerrada com agradecimentos aos presentes, por parte de Denise. Eu, Marlise 
Neuhaus, lavrei a presente ata. 


