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Aos nove dias do mês de setembro 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 sete e oito. Ata de número sete 
aprovada por unanimidade. Ata número oito aprovada por unanimidade. Pauta 2: 
Apresentação dos serviços criados a partir da portaria 369. Fabiane Luz, Diretora 
da Proteção Especial, explicou o funcionamento dos quatro serviços criados a partir da 
portaria 369. Após, os coordenadores de cada serviço realizaram a apresentação através 
de recursos Power point e vídeos. No intervalo entre as apresentações, a presidenta, 
Lucirene, abriu espaço para questionamentos dos conselheiros e pessoas que estavam na 
plenária. Charles, conforme combinado na reunião da comissão de finanças e em 
resposta ao Ministério público federal, irá realizar uma apresentação da prestação de 
contas das portarias 369 e 378. Esta prestação de contas foi apresentada na plenária e 
não foi encaminhada anteriormente aos conselheiros como foi solicitado na reunião de 
mesa diretora. Charles, diz que encaminhará esta apresentação por e-mail, aos 
conselheiros. A Rosangela, compartilhou com todos a prestação de contas apresentada 
através do aplicativo de mensagens whatsapp. Pauta 3: Adesão ao Fundo Estadual de 
Assistência Social (FEAS). Ana Paula, apresenta o FEAS e relata que chegou o aceite 
no valor de R$ 11.185,94 reais, podendo haver alteração neste valor. Explica que é um 
recurso estadual que vem para o município destinado a assistência social básica. 
Lucirene, presidenta, abre votação. A adesão ao FEAS foi aprovada por unanimidade. 
Pauta 4: trabalhadores. Fernanda, conselheira e secretaria do CMAS, reitera a 
importância da testagem dos trabalhadores de todos os serviços da assistência social do 
município de São Leopoldo. Na reunião do dia quatro de setembro com a Vigilância 
sanitária foi falado novamente a importância de todos os trabalhadores serem testados. 
Fábio, comenta que na reunião é consenso da necessidade de testagem a todos os 
trabalhadores. Loreto, comenta a entrega da planilha pela vigilância e pela Proteção 
Especial. Leticia, secretaria de Desenvolvimento Social, comenta que tiveram reunião 
com a secretaria da saúde e fez algumas colocações, porém enquanto SDS não consegue 
justificar fazer testes em todos os trabalhadores, em virtude do protocolo de testagem do 
município. Leticia, solicita um horário com o Fórum DCA para fazer uma sugestão. 
Fábio comenta da importância em realizar formações dos protocolos com todos os 
serviços da assistência. Pauta 5: usuários. Vani, conselheira, relata uma situação 
ocorrida no CREPAR, em que foi utilizado de violência física contra um usuário e que 
ela enquanto representante dos usuários neste conselho questiona a possibilidade da 
presença de um guarda vinte e quatro horas. Letícia, secretaria de Desenvolvimento 
Social, comenta que encaminhou um memorando para a secretaria de segurança pública 
solicitando que houvesse participação desta secretaria nesta plenária. Os mesmos não 
estavam presentes. Célia, coordenadora do CREPAR, relata que foi no dia vinte e um de 
agosto de dois mil e vinte, no horário do meio dia, quando estavam entregando as 
marmitas, que o serviço foi invadido, essa invasão causou pânico nos demais usuários e 
que um usuário apanhou muito. Depois deste episódio a guarda municipal se fez mais 
presente, mas que neste momento a presença deles não é mais vista. Vani, conselheira, 
reitera que gostaria de uma resposta da segurança e questiona a possibilidade de haver 



um guarda permanente. Rosangela, relata que foi encaminhado à secretaria de segurança 
pública o link da reunião, com antecedência. Leticia, Secretaria de Desenvolvimento 
Social, comenta que entrará em contato com a secretaria de segurança novamente. Ficou 
acordado em plenária, uma plenária extraordinária no dia vinte e quatro de setembro de 
dois mil e vinte às treze horas e trinta minutos com a secretaria de segurança. Pauta 6: 
Comissões. Fernanda, conselheira, e secretaria deste conselho, realiza a leitura do 
parecer da comissão de finanças. Vani, conselheira, comenta que no início teve 
dificuldades em conseguir acesso a números da prestação de contas da portaria 369 e 
378, mas que depois conseguimos acesso. Adilson, secretário adjunto, comenta que não 
concorda com a Vani, pois foram transparentes. Pauta 7: Informes. Rosangela informa 
o oficio recebido pela ALDEF, em que há troca de titularidade neste conelho, sendo a 
nova organização, a Ruzel titular e o Ademar suplente. Data para o SENSO SUAS de 
dois mil e vinte. Loreto, explica que são prazos diferentes a básica já enviou, enquanto a 
especial tem dois prazos para média e alta complexidade. Leticia, secretaria de 
Desenvolvimento Social, comenta que foi encaminhado um calendário a todos os 
serviços. Lucirene, presidenta, informa que pediu as fichas do Censo do CMAS para 
Rosangela encaminhar. Nada mais havendo a declarar, eu Fernanda Glienke encerro 
está ata.  




