
 

ATA CMAS 03/2020 

Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte o Conselho Municipal de Assistência 
Social (CMAS) reuniu-se de forma online através do aplicativo google meet, a partir 
das treze horas e trinta minutos. Foi necessário realizar esta plenária online em virtude 
da pandemia de Covid – 19. Lucirene, presidenta, solicitou que a Rosângela, secretaria 
dos conselhos, realiza-se uma chamada dos presentes, a fim de confirmar o quórum. Foi 
solicitado aos conselheiros que realizassem previamente a leitura da ata 02/2020, para 
que nesta plenária online fossem indicados os apontamentos, não havendo 
apontamentos a ata foi aprovada por unanimidade através de votação pelo chat do 
aplicativo. Lucirene solicita que a Secretária de Desenvolvimento Social Leticia 
explique a Portaria 369 – FNAS – Termo de aceite – Plano de ação. Leticia, explica que 
esta portaria é recurso do governo federal para o enfrentamento do covid-19. Leticia diz 
que o documento será finalizado e que ele será encaminhado ao conselho para 
apreciação. Lucirene, presidenta, diz que as comissões de políticas e finanças deverão 
realizar a apreciação deste documento antes de ser apresentado a todos os conselheiros. 
Fernanda, conselheira, relata sobre a participação do CMAS nas reuniões do comitê de 
enfretamento ao Covid-19 do município de São Leopoldo que ocorrem toda a segunda 
feira, às quatorze horas, de forma online através do aplicativo google meet, o CMAS 
esteve representado em todas as reuniões do comitê, seja pela Fernanda, conselheira e 
secretaria, ou pela Lucirene, presidente. Este comitê foi criado como ferramenta de 
enfrentamento a pandemia do Covid – 19, e sua ação, neste momento, está voltada a 
fornecer alimento as famílias que não foram beneficiadas pela secretaria de educação ou 
assistência, sendo assim, foi lançado um edital, em que entidades poderiam se inscrever, 
e após serem aprovadas pelo comitê forneceriam listas destas famílias que ainda não 
foram beneficiadas, oportunizando assim o acesso ao alimento neste momento de 
pandemia. Paulo, conselheiro, relata que as famílias do cadastro único não estão 
recebendo as cestas e a preferência está sendo para as listas das entidades que 
participam do comitê.  Leticia, secretaria de desenvolvimento social, diz que as cestas 
serão entregues a partir da próxima sexta e serem entregues 8078 cestas, e sobre as 
famílias do cadastro único, será realizado uma busca ativa e elas começarão a receber. 
Paulo, conselheiro, comenta que o público do cadastro único é de 6533 famílias e até o 
momento as listas das entidades do comitê são 880 famílias. Pauta de ações e 
planejamentos: Loreto relata ações para a população de rua, que no dia vinte e seis de 
março de dois mil e vinte, iniciaram as atividades nas pirâmides, lá foram atendidas 
cento e trinta pessoas. Foram ofertadas diariamente as principais refeições, para dormir 
havia cinquenta e duas pessoas. As atividades nas pirâmides se encerram no dia nove de 
abril de dois mil e vinte, por motivos de segurança. No dia dez de abril de dois mil e 
vinte a Loreto e a secretária de desenvolvimento social Leticia realizaram abordagem na 
população de rua entregando marmitas e para comunicar a esta população que as 
refeições seriam disponibilizadas diariamente no CREPAR. Paulo, conselheiro, elogia a 
todos os voluntários que ajudam nas ações com a população de rua, lamenta que o 
CMAS consegue pouco contato com o Conselho de Saúde e comenta que o CMAS 
deveria voltar a realizar o contato. Paulo, sugere as seguintes propostas de 
encaminhamento: Reforça a recomendação da Loreto, que é dialogar com os demais 
municípios da região e com seus comitês de enfrentamento ao covid -19 um 



abrigamento temporário. Que a Secretaria de Desenvolvimento Social, se possível, 
entrar em contato com demais prefeituras, a fim de criar parcerias para este momento de 
pandemia.  E a outra recomendação é solicitar ao SEMAE pias com água para acesso a 
população de rua. Lucirene, presidenta questiona a secretaria Leticia, sobre a solicitação 
de pias ao SEMAE, uma vez que, esta solicitação já foi solicitada em reunião de mesa 
diretora no mês de abril. Leticia explica que já encaminhou vários pedidos ao SEMAE 
para a colocação das pias, mas ela ainda não teve retorno. Loreto, diz a Paulo que a 
secretaria de desenvolvimento social conseguiu a ação do consultório de rua, e que o 
mesmo atenderá uma vez na semana. Adriana, representante da secretaria de saúde, 
questiona se há alguma ação que a saúde possa estar fazendo. A Adriana irá verificar 
sobre o consultório de rua e ficou de dar retorno. Lucirene, presidenta, solicita a 
Adriana, representante da saúde, que encaminhe a participação da saúde nas ações. 
Paulo, conselheiro, realiza a seguinte proposta de redação para uma recomendação do 
CMAS: Que a SDS e PMSL articulem ações de abordagem social semelhantes à política 
de consultório de rua em conjunto com a secretária municipal de saúde; que a SDS e 
PMSL construa um projeto de abrigamento provisório, podendo haver contatos com 
municípios vizinhos para a articulação e troca de experiências; que a SDS e a PMSL 
contate o SEMAE para a instalação de pias e chuveiros móveis para a higiene da 
população de rua em locais estratégicos. Lucirene solicita votação dos conselheiros para 
a aprovação da proposta de redação do Paulo. A proposta foi aprovada. Pauta 
Adequação dos Serviços conveniados. Lucirene, presidenta, passa a fala a SDS. Leticia, 
Secretaria de Desenvolvimento Social, relata que todos os serviços receberam os EPI´s. 
Todos os trabalhadores da assistência do governo receberam a vacina da gripe. 
CREPAR e Casa de Acolhimento estão em isolamento. Vani, conselheira, questiona 
como realizar consultas, pois nos postos não estão atendendo. Adriana, representante da 
saúde, explica que desde a última segunda os postos voltaram ao atendimento com 30% 
de marcação. Lucirene, presidente, solicita a Adriana que verifique com o posto de 
saúde. Lucirene, presidenta, comenta sobre o regime de plantão que os Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos estão executando e que estão trabalhando e 
atendendo as famílias. Solicita a Vacinação da gripe a todos os trabalhadores do SUAS 
que ainda não tomaram.Lucirene, presidenta, recomenda que todas as crianças e 
adolescentes do acolhimento sejam vacinadas para a gripe. Loreto, relata que todos já 
receberam a vacina da gripe, exceto a Casa Aberta. Lucirene orienta a Loreto pedir a 
Casa Aberta que encaminhe um e-mail para a Adriana. Paulo, conselheiro, questiona 
sobre apoio de Recursos Humanos. Letícia, secretaria, responde que teve reunião e que 
está aguardando retorno. Paulo, pergunta como esta a questão de mudança de 
atendimento para fim de edital. Leticia, relata que terá reunião com a secretária da 
fazenda na última sexta do mês, e que no momento não há retorno. Pauta Informe: 
Fernanda, conselheira, divulga a capacitação de Gestão Orçamentária e Financeira do 
SUAS. Lucirene, irá encaminhar o e-mail sobre a capacitação para a Rosangela, 
secretaria dos conselhos encaminhar aos interessados. Nada mais havendo a declarar eu, 
Fernanda Glienke, encerro esta ata.  

 

     




