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Aos vinte e dois do mês de julho 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 da as boas-vindas 
aos conselheiros e iniciou a plenária extraordinária. Solicitou que a Liane, estudante de 
especialização em Direito Humanos  e Políticas Públicas da Unisinos , fizesse uma 
apresentação sobre   o projeto de pesquisa sobre o controle social no CMAS DE São 
Leopoldo com o tema ``desafio  e perspectivas´´, informou que é  assistente social do 
município de Novo Hamburgo, conselheira do CMAS representante dos trabalhadores, 
solicita fazer uma pesquisa com os conselheiros do CMAS, a mesma apresentou sua 
proposta de pesquisa e Lucirene abriu a votação com os conselheiros se os mesmos 
aprovam a participação. Foi aprovado. Pauta 1: Apresentação e aprovação do plano 
de ação do termo de aceite do covid 19. Charles inicia a fala comentando a portaria 
369 em que está previsto EPIś, alimentação e ações socioassistenciais. As ações 
socioassistenciais precisaram de um plano, o mesmo foi encaminhado para a comissão 
de políticas e finanças que se reuniram no dia dezesseis de julho para análise do plano. 
Marindia, conselheira, comenta o parecer da comissão de políticas, que o mesmo foi 
aprovado com restrições, haviam dois apontamentos. Lucirene solicita votação para o 
plano, o mesmo foi aprovado por unanimidade. Pauta 2: Plano de ação 2021 das 
entidades. Lucirene relembra que o prazo final para entrega era março de dois mil e 
vinte, porém em virtude da pandemia o CMAS e COMDEDICA este deram o prazo até 
trinta de agosto de dois mil e vinte. Lucirene comenta sobre documentos que precisam 
ser analisados, então sugere que em agosto na plenária conjunta com o COMDEDICA 
seja proposta que estes documentos sejam aprovados, pois são de ações do ano de dois 
mil e dezoito. A plenária conjunta com o COMDEDICA será dia cinco de agosto de 
dois mil e vinte e que nessa também sejam trazidos esses documentos, Rosangela 
informa que tem vinte e sete planos de ação para serem avaliados e que já tem dezenove 
relatórios de dois mil e dezenove que foram entregues para aprovação e   nesta reunião 
será tratado a LDO 2020 - 2021.. Pauta 3: informes. Não há informes. Nada mais tendo 
a declarar, eu Fernanda Glienke, encerro esta pauta.  

 

  




