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Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte reuniu-se o conselho 
Municipal de Assistência Social (CMAS), através da plenária virtual em virtude da 
pandemia do COVID 19, utilizando a plataforma digital do google meet. Lucirene, 
presidenta realiza a abertura da plenária. Pauta 1: Aprovação das atas cinco e seis. As 
atas cinco e seis foram aprovadas por unanimidade. Pauta 2: Critérios para realização 
do exame covid, com participação da Ticiane (diretora da saúde). Ticiane inicia a 
sua fala comentando que irá enviar a Lucirene todos os critérios que ela irá falar para 
que o CMAS fique ciente e possa fazer a divulgação necessária. Lembrando que esses 
critérios são para toda a população de São Leopoldo. Ticiane explica que hoje na rede 
de saúde de São Leopoldo existem dois tipos de teste. Teste rápido: voltado a 
população, necessita que pelo menos a pessoa esteja sentindo os sintomas há dez dias e 
que sejam pelo menos dois sintomas. Teste do cotonete: realizado em trabalhadores 
essenciais. A população de São Leopoldo conta com o centro municipal de testagem 
localizado no ginásio municipal. Os sintomas de covid 19: síndrome gripal, febre, 
calafrio, tosse, coriza, diarreia, dor de garganta, distúrbios olfativos e deglutidos e em 
caso de crianças menores de dois anos considerar o nariz obstruído. Ticiane, destaca que 
os protocolos precisam ser seguidos, e que caso não sejam orientar o usuário a utilizar 
os canais de ouvidoria do Sistema Único de Saúde. Lucirene, presidenta, abre um 
momento de perguntas dos participantes e conselheiros da plenária para a Ticiane. 
Lucirene, presidenta, agradece a presença da Ticiane. Reitera a importância de os 
serviços conveniados também serem testados. Ticiane, pergunta a Leticia, Secretaria de 
Desenvolvimento social, quais as informações que ela tem sobre os serviços 
conveniados também serem testados. Leticia, diz que por hora a única informação que 
ela tem é que por hora serão testados somente os servidores. Ticiane, orienta que essa 
testagem dos serviços conveniados precisa ser articulada com a SDS, mas que pode sim, 
ser articulado uma testagem dos serviços conveniados e terceiros. E que a Leticia pode 
dar encaminhamento nesta articularem da secretaria de assistência social com a 
secretaria da saúde. Leticia, Secretaria de Desenvolvimento social, que os servidores da 
SDS estão seguindo um cronograma de testagem e que todos serão testados. Ticiane, 
reitera o uso da ouvidoria para casos de pessoas que não foram atendidas para que a 
gestão possa investigar a situação e melhorar o acesso das pessoas à saúde. Lucirene, 
questiona aos presentes se há mais alguma dúvida para Ticiane, não houve, Lucirene 
agradece a presença da Ticiane. Pauta 3: Lei do Benefício Eventual: Leticia Ramos, 
explica que essa lei terá por finalidade constituir enquanto instrumento de 
fortalecimento e garantia de acesso aos benefícios eventuais estabelecidos pela LOAS. 
Esta lei irá garantir auxilio funeral, translado, caixão e cemitério. Auxilio em situação 
de desastre/calamidade pública. Auxílio alimentação. Os critérios são: residir em São 
Leopoldo, receber ¼ de salário mínimo, ser morador de rua. Aprovado com dez votos, 
porém com a seguinte recomendação do CMAS:   Pauta 4: Solicitação do Ministério 
Público Federal ofício número 609/2020/PRM – NH/ 2° OF Fernanda, conselheira e 
secretaria do conselho realiza a leitura do ofício, Lucirene solicita uma reunião com a 
Secretária de Desenvolvimento Social e comissão de finanças para organizar a resposta 



solicitada pelo Ministério Público. Solicita ao Adilson uma data. Leticia, secretária de 
desenvolvimento social comenta que a Silvana entrará em contato na próxima semana 
para marcar a data. Pauta 5 Recomendação do CMAS: Fernanda, conselheira e 
secretaria do conselho realiza a leitura das orientações que a Valéria (contadora da SDS) 
encaminhou sobre a burocracia a ser seguida para conseguirmos tonar o orçamento da 
SDS em unidade orçamentária. Lucirene, presidenta, comenta que a proposta é fazer 
uma comissão especial para organizar esta burocracia. A comissão será: Vani (usuária), 
Diego (secretaria geral do governo) Marta (vida nova) Fernanda (trabalhadora) e 
Lucirene (presidente do cmas). Pauta 6 Rede Solidária: Leticia, Secretaria de 
desenvolvimento social relata que já foram entregues oito mil kits´s e que há em média 
seis entregas de kit´s por dia. O trabalho da rede solidária está fluindo. A parceria com 
as entidades continua. Há uma nova compra sendo realizada de mais kit´s e que a rede 
pretende atender por pelo menos nos próximos três meses. Pauta 7 Planos de ação e 
relatórios: Rosangela, secretária dos conselhos, solicita que os planos de ação e 
relatórios sejam encaminhados por e-mail e no formato PDF. Lucirene, orienta que os e-
mails sejam enviados para os e-mails do CMAS e do Condedica. Os prazos de envio 
são: relatório 2019 até 31/08/2020 e os planos de ação 2021 até 31/10/2020. Pauta 8 
trabalhadores: Foram contemplados com a fala da Ticiane sobre os critérios para 
exame do covid 19. Pauta 9 usuários: Dina, conselheira, questiona qual é a carta que 
estão dizendo que ela entregou. Lucirene, presidenta, explica que a carta que está na 
secretária era sobre a passagem e não sobre a população de rua, como haviam falado na 
reunião de usuários. Os usuários ficaram de verificar esta carta e trazer na próxima 
plenária. Marlise, conselheira, solicita fotos do Monte Alverne e Lar são Francisco para 
conhecer os espaços. Loreto (Proteção Especial), comenta que fará vídeos para expor na 
plenária e explica os quatro serviços da especial. Lucirene, presidenta, comenta da casa 
de passagem do Instituto Lenon e que já atendeu mais de setenta usuários, agradece a 
parceria da Caritas. Loreto, (proteção especial) sugere como ponto de pauta uma 
apresentação desses serviços que estão ocorrendo em virtude da pandemia, e fica 
responsável em contatar os serviços para convidar para realizar a apresentação dos 
mesmos. Ficou acordado que em setembro será apresentado os serviços criados na 
pandemia e em outubro serão apresentadas as atividades que todos os serviços da rede 
estão executando neste momento de pandemia. Nada mais havendo a declarar, eu 
Fernanda Glienke encerro está ata.  




