
 

 

ATA Nº 004/2020 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAÍ - AMAVI. 
Aos onze dias do mês de agosto 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 quarta reunião do ano do Colegiado 
de Assistência Social da AMAVI. Estavam presentes dezesseis representantes de 
quatorze 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. Sra. Denise orientou sobre como proceder em 
reuniões virtuais, que nesse momento todas as reuniões estão acontecendo de forma 
virtual. Explanou que a Rede Laço lançou a campanha do Cobertor Solidário, 
solicitando a mobilização dos municípios, no dia quatorze de agosto acontecerá uma 
live que explicará sobre a campanha Sinal Vermelho, que é uma campanha que 
combate a violência doméstica, e solicita o envolvimento dos municípios nessa 
campanha. Sra. Denise reforça a importância do atendimento do CRAS seja de oito 
horas diárias mesmo na pandemia, sendo um órgão essencial para os usuários da 
politica de assistência social. Explicou ainda que por não haver a oferta dos serviços 
continuados do CRAS, fazer o reordenamento dos profissionais como educador social 
conforme a realidade de cada município. Denise informou que será reaberto termo de 
aceite aos municípios do plano de trabalho para receber recursos para aquisição de 
EPI para a assistência social. Em relação a concessão dos benefícios eventuais, 
Denise explica que a equipe de referencia pode conceder através de formulário de 
concessão, tanto o técnico assistente social como o técnico psicólogo, não sendo 
necessário o parecer técnico para a concessão. Denise reforça que todos os 
municípios fiquem atentos aos e-mails que a mesma encaminha, e também as 
orientações no grupo de whatsapp, e se colocou a disposição de todos para qualquer 
eventual esclarecimento. A Sra. Denise informa a data da próxima reunião do 
colegiado: fica agendada a próxima reunião do colegiado para o dia 13/10/2020, às 
09hs, sendo que próximo da data, 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, Bruna Bonin Alegri, lavrei a presente 
ata. A presença foi registrada no chat da webconferência. 


