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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte o Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS) reuniu-se no Centro Medianeira, localizado na cidade de 
São Leopoldo, a partir das treze horas e trinta minutos. Lucirene, presidenta, realiza a 
abertura da plenária convidando a todos os presentes que se apresentem. Após, 
realizamos a leitura da ata 01/2020, ela foi aprovada por unanimidade. Pauta: Informe 
sobre a situação orçamentária do SUAS: estratégias de enfrentamento. Carolina 
Cerveira (conselheira) relata sobre a portaria 2.362/19 do Ministério da Cidadania que 
trata sobre o co-financiamento do recurso da assistência social e realizamos a leitura da 
manifestação conjunta sobre o corte de recursos para assistência social pelo ministério 
da cidadania, disponibilizada pelo Fórum Nacional de Secretários(as) de Estado da 
Assistência Social (FONSEAS). Carolina explica a portaria e diz que no mês de janeiro 
já houve 30% a menos de recurso federal passado para o município. E as parcelas do 
ano de 2018 já não temos certeza se vamos receber; Carolina ainda exemplificou: 2019 
e anos anteriores CREAS e PAEF receberam 13 mil reais, janeiro 2020 recebeu R$ 
8051; o sócio educativo de R$ 6600 passou a R$ 4092; serviço de abordagem social R$ 
5000 passou a R$ 3027; Piso de média complexidade R$ 8058 passou a R$ 5962; Para a 
população de rua R$ 6500 passou a R$ 4325. E essa é a realidade de vários municípios 
e os gestores locais estão preocupados com a manutenção dos serviços. Sendo assim, 
divulgou o ato do dia 18/03/2020 em que a Educação fará um ato na praça Câmara de 
Vereadores, em que a assistência poderia se juntar a educação e o CMAS pensar em 
uma ação que pudesse somar no movimento do dia 18. Lucirene sugere fazer algo na 
ponta, pois precisamos de ação além do território. Iara Cardoso (Secretaria de 
Assistência Social) relata achar interessante a sugestão da Lucirene, porém para causar 
impacto é necessário uma participação com muitas pessoas, ainda sugere uma marcha 
na rua Independência com a população atendida, que os possam fazer pressão 
revogando essa portaria e ainda que os deputados possam mandar emendas para a 
manutenção dos serviços já existentes. Que possamos ir para a câmara com uma moção, 
buscar parceria com a OAB, Conselho de psicologia, pois é um momento de união, pois 
o contexto está desesperador. Paulo (conselheiro), sugere um GT para escrever esta 
nota, relembra que na reforma da previdência houve uma cartilha e que não tivemos 
retorno dos resultados dela, e que podemos  pensar em cartazes para por nos serviços 
com a seguinte sugestão de frase: “Este serviço corre o risco de fechar”, e que a moção 
possa ser utilizada para instrumentar trabalhadores. Fábio Bernardo reitera a fala de 
Paulo, e relata que parece que as pessoas não se dão conta que esse problema é a nível 
estadual e federal, e que a AMMEP não consegue manter o serviço sem o repasse, e que 
o governo federal possui outras prioridades , reitera ainda que precisamos falar que já é 
difícil de manter o serviço de qualidade, imagina sem o recurso. Iara Cardoso (secretária 
de Assistência Social) relata que há cortes orçamentários na SDS e que essa situação é 
agravante. Fábio Bernardo reitera que precisamos nos unir a educação. Lucirene 
(presidenta) que seja na frente da câmara, pois atos na BR116 há riscos dos 
participantes do ato se machucarem em caso de enfretamento com o POE e PRF. Paulo 
(conselheiro) relata que atos que ficam apenas na câmara de vereadores ou nos serviços 
são atos que ficam somente em São Leopoldo e o que produzimos pode ser utilizado em 
outros serviços a nível nacional. Carolina Cerveira (conselheira), sugere articulação com 



o fórum de trabalhadores, pois podem já ter algo produzido, reitera a utilização de 
cartazes nos serviços e que é necessária uma linguagem acessível. Ainda lembra que o 
programa Bolsa Família também está sendo afetado, pois há famílias que estão no 
cadastro e que não estão sendo beneficiadas. Elenara comenta que nas paróquias 
também se faça um movimento sobre esse descaso. Lucirene (presidenta) cita os nomes 
do GT para a moção, representando os trabalhadores: Paulo e Fernanda; representando o 
governo: Carolina Cerveira; representando os usuários: Gina e Vani. Lucirene 
(presidenta) faz o lembrete de que o relatório unificado de atividades deve ser 
protocolado até dia 31/03/2020. E que dia 18/03/2020 em parceria com a educação 
vamos nos mobilizar e ler a moção que será escrita pelo GT, e que as instituições 
possam se fazer presentes neste ato. Carolina Cerveira lembra que é uma adesão dos 
trabalhadores e usuários e que a SDS não pode mandar e-mail liberando para o ato, a 
SDS não irá se manifestar enquanto apoio, porque não pode. Pauta: Fórum de usuários. 
Nilson (usuário) relata que no dia 19/02/2020 os usuários fizeram uma assembleia 
unificando, e que os usuários Richard, bacana e Marlise são os coordenadores para 
acesso administrativo e que eles iriam estar pautando, e enquanto fórum tem a pauta do 
Centro POP, que seu fechamento não é legítimo e que centro POP e albergue atende 
públicos diferentes. Relata ainda que alguns usuários não estão conseguindo ter acesso 
ao serviço, que há usuários que frequentava o Centro POP e que agora estão 
degradados. Carolina Cerveira (conselheira) pergunta ao Nilson se p fórum tem uma 
data fixa, ele responde que achava que o pessoal estaria aqui para expor o que foi 
decidido. Célio, (CREPAR) relata que o usuário citado por Nilson foi convidado ao 
CREPAR, que ele usou o serviço, porém depois não retornou. Lucirene (presidenta) 
questiona como está ocorrendo o funcionamento do serviço e tem as seguintes 
informações: estão ocorrendo 25 almoços e pernoites e há possibilidade de banhos. 
Pauta: trabalhadores do SUAS, que nesta plenária estavam sem pauta a ser dialogada. 
Pauta: GT população de rua. Sem pauta nesta plenária, porém com o relato da parte da 
Loreto (governo) que diz que o encontro do GT não ocorreu por falta de participação do 
grupo. Carolina Cerveira (conselheira) relata que foram realizadas duas reuniões para 
tratar sobre a abordagem intrasetorial e que uma ambulância do SAMU está sendo 
modificada para ser utilizada no consultório de rua, e que esse consultório possa ter 
profissional de saúde, da assistência e um guarda e que ainda na perspectiva da saúde 
possam ocorrer intervenções de saúde e assistência. A SDS ainda está fazendo o 
mapeamento para ter uma ideia da atual situação da população de rua. O consultório de 
rua irá fazer suas intervenções do horário vespertino para noite, sendo duas noites 
destinadas ao atendimento da população de rua e uma noite para profissionais do sexo. 
Este serviço entrará em vigor a partir de abril de 2020, pois o veículo ainda está na fase 
de modificação. Iara Cardoso (secretária de Assistência Social) relata que o veículo está 
quase pronto e irá comportar os testes rápidos disponibilizados pelo SUS. Iara ainda 
relata que o usuário ao acessar ao CREPAR precisa preencher um formulário e que as 
demandas que aparecem nele estão sendo atendidas. Paulo (conselheiro) comenta que a 
não participação do GT pela sociedade civil pode ocorrer pelo fato do serviço ser 
fechado. Lucirene (presidenta) comenta que mesmo assim o grupo de GT formado 
também faz parte. Nilson (usuário) comenta que participou do GT desde o início e que a 
ideia inicial era construir um plano municipal, porém os usuários não foram ouvidos e 
que as decisões vinham de cima para baixo, essa foi a impressão que ele teve enquanto 
usuário. Loreto (governo), comenta que também não é fácil para o governo e sociedade 
civil. Iara Cardoso (Secretária de Desenvolvimento Social) comenta que foi ao GT 
explicar o fechamento do Centro POP antes de trazer para o CMAS. Lucirene 
(presidenta) solicita que o GT permaneça, e solicita uma data para o próximo encontro, 



ficou acordado dia 19/03/2020 às 13:30. Pauta comissões. Lucirene (presidente3) 
questiona se a comissão de finanças está se encontrando. Paulo (conselheiro) diz que em 
janeiro ficaram coisas pendentes e Lucirene questiona se todos da comissão tiveram 
acesso. Lucirene solicita que a próxima pauta do CMAS seja construída com as 
comissões. Isalmar (Unisinos) comenta que já havia datas definidas para o encontro da 
comissão, porém não conseguem se reunir, comenta que precisamos refletir sobre as 
nossas ações nesse conselho, pois as comissões não estão conseguindo se encontrar. 
Lucirene (presidenta) sugere marcar uma reunião para definir as novas datas. Paulo 
(conselheiro) sugere que as pessoas dispostas se reúnam com a mesa diretora a trás a 
proposta do encontro para abril e assim realizar datas fixas para o ano todo e as faltas 
que ocorram nas comissões faz-se necessário repensar o regimento. Lucirene comenta 
que a mesa diretora se compromete a organizar uma data para o encontro da mesa 
diretora e comissões. Loreto (governo) comenta que tem pessoas que estão no CMAS e 
no COMDEDICA e que juntos irão analisar os planos e que precisa de uma outra 
reunião das comissões de políticas para análise dos relatórios. Rosangela (secretaria dos 
conselhos) relata que a UNISINOS tem diversos projetos no CMAS e no CONDEDICA 
e que muitas pessoas mexendo nos documentos, acabam colocando em pastas erradas e 
solicita que as análises desses documentos sejam realizadas na SDS para que ela 
também possa estar presente. Isalmar (Unisinos) comenta que que acredita ser 
necessária manter a data fixa e o que já foi combinado. Paulo (conselheiro) sugere que 
dia 25/03/2020 às 13:30 seja realizado uma reunião com a mesa diretora e comissões 
para montar o material para ser apresentado dia 08/04/2020. Loreto (governo) fica 
responsável de confirmar o local desta reunião. Pauta emenda parlamentar: Carolina 
Cerveira (conselheira) comenta que esta semana recebeu a emenda parlamentar e que 
duas instituições foram comtempladas: AMMEP e COL. Pelo curto prazo de 
recebimento da emenda e a necessidade de aprovação do CMAS a emenda não pode ser 
passada para a comissão de políticas para análise, sendo então FÁBIO (AMMEP) 
apresenta na plenária, o projeto da  emenda de 100 mil reais para aquisição de 
computadores e ar condicionado, promovendo a qualificação do espaço físico. Foi 
aprovada por unanimidade. Odete (COL), faz a apresentação do projeto para a 
emenda de 200 mil reais para ação de atendimento a denúncia a violência a população 
de rua. Produto final será uma publicação das análises feitas pela pesquisa. Aprovada 
por unanimidade. Informes: Ana Paula (Proteção Social Básica) apresenta a 
reprogramação do Fundo Estadual da Assistência Social, FEAS 2017, com saldo de 
R$24.990,17 para aprovação do conselho. Aprovado por unanimidade. Edson (usuário), 
sugere uma vaquinha online para a compra de um forno para o CREPAR para que possa 
ser realizada a oficina da padaria. Fabiane Luz (governo), explica que a prefeitura não 
pode fazer vaquinha e gravar vídeos, somente usuários podem fazer. 27/03/2020 será 
realizado na UNISINOS a Conferência Municipal dos Direitos Humanos. Lucirene 
divulga o cachorro quente solidário do Instituto Lenon e o Chá das Rosas do Thalita 
Kuhn. Dia 26/03/2020 irá acontecer o cine debate: Documentário Repense seu elogio, 
local: auditório do COL. Nada mais havendo a declarar eu, Fernanda Glienke, encerro 
está ata.  

 




