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Aos vinte e quatro 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, para a
realização da plenária extraordinária. Lucirene, presidenta realiza a abertura da plenária.
Pauta 1: Diálogo com a secretaria de segurança sobre o CREPAR. Lucirene
(presidenta) solicita que a Fernanda (conselheira, e secretaria deste conselho) realize a
leitura do trecho da ata da plenária anterior na qual os conselheiros representantes dos
usuários solicitaram a presença da guarda no CREPAR. Lucirene, (presidenta) passa a
palavra ao representante da guarda nesta plenária. O representante da guarda Wagner
Pires comenta que neste momento São Leopoldo tem cento e quarenta guardas. Que
existem os postos da guarda vinte e quatro horas na feitoria, centro de eventos, Parque
do trabalhador, prefeitura municipal, museu, ginásio municipal, SEMPA, escola Irmão
Weibert e Paulo Beck. Com a pandemia do covid-19ocorre afastamento de dez a vinte
guardas todo mês. Vários lugares solicitam guarda e não há recursos humanos
suficientes. Então, sugere que os guardas podem passar no CREPAR nos horários do
meio dia e vespertino. Comenta que o Wagner trabalhou muito tempo no Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS AD) e conhece muitos usuários que frequentam o
CREPAR. O compromisso da segurança com o CREPAR é passar as 11:15 às 12:30 e
17h às 18h. Fabiane Luz, (diretora da proteção especial) comenta que a guarda sempre
esteve presente, sempre que solicitados, eles são ágeis e possuem abordagem cuidadosa
e que conseguem encaminhar aos serviços oferecidos. Em São Leopoldo existem quatro
tipos de moradores de rua: os que preferem o CREPAR, os que preferem a casa de
passagem, outros que só querem as marmitas e os que não querem nada. Lucirene,
presidenta, comenta que a pauta dos usuários era sobre a violência que ocorreu no
CREPAR e solicita que a Vani, (conselheira do segmento usuário) comente. Vani
(conselheira do segmento usuário), enquanto representante dos usuários se preocupa
com a segurança dos usuários e trabalhadores que frequentam o CREPAR e que
sabemos que as pessoas que estão na rua muitas vezes são mal vistas. Comenta sobre o
ônibus da saúde e questiona se ele está pronto para atender a população de rua. Fabiane
Luz, (diretora da proteção especial), comenta que os usuários sempre dizem que São
Leopoldo é acolhedor e que não ter guarda no serviço é a preferência dos usuários que
frequentam os serviços. Diego (gabinete do prefeito), sugere como solução permanente
câmeras em frente ao CREPAR e que em casos de agressão, os agressores seriam
identificados. Wagner (representante da guarda), comenta que a saúde tem pontos de
alarme nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e que talvez possa ser investido em
alarme no CREPAR, sugere um botão de pânico para o CREPAR. Letícia (Secretaria de
Assistência Social) comenta que as colocações do Wagner foram bem colocadas e que
enquanto governo irão analisar as opções citadas para ver se é possível aplicá-las.
Wagner (representante da guarda), comenta que de imediato as ações da guarda será que
na próxima terça ou quarta iniciam nesses horários do meio dia e vespertino,
permanecendo trinta a quarenta minutos. Lucirene, (presidenta), comenta que esta pauta
da segurança no CREPAR foi trazida a plenária pelos conselheiros do segmento dos

usuários. Dina, (conselheira do segmento usuário) comenta que considera importante a
guarda estar lá no CREPAR para a segurança dos usuários e trabalhadores e não para
intimidar os usuários. Fabiane Luz (Diretora da Proteção Especial), comenta que o
CREPAR já possui alarme. Lucirene, (presidenta), questiona se o alarme é para
arrombamento ou possui a opção de botão de pânico. Célia (coordenadora do CREPAR)
comenta que os horários sugeridos pela guarda ficam bem. E que não tinha
conhecimento que o CREPAR tinha alarme, mas que é alarme sem botão de pânico e
reitera que acha ótimo um botão de pânico. Lucirene, (presidenta), comenta que é
importante a presença do Wagner nesta plenária, pois a pauta do segmento dos usuários
foi atendida. Vani (conselheira do segmento usuário), agradece a pauta ter tida atenção e
reitera sua preocupação com os usuários e trabalhadores do CREPAR. Vilson,
(conselheiro do segmento usuário), comenta que isso acordado com a guarda não fique
somente no papel, que este acordo de ir nos horários citados sejam cumpridos. Wagner
(representante da guarda), comenta que a cobrança do seu Wilson será atendida, e que a
sua colocação sobre o cumprimento do combinado foi muito pertinente. Lucirene,
(presidenta), refaz a pergunta da Vani sobre a ambulância de atendimento para a
população de rua. Leticia (Secretaria de Assistência Social), responde que está
dialogando com a Secretaria de Saúde, para ter mais informações sobre o ônibus e que
em breve trará ao conselho notícias. Wagner (representante da guarda) agradece por
poder estar na plenária. Lucirene (presidenta), agradece a presença do Wagner, e que
esta pauta sobre a segurança voltará na plenária de outubro para o conselho ter retorno
de como foi o combinado. Pauta 2: Planos de Ação 2019 e 2020. Lucirene,
(presidenta) comenta que algumas entidades tiveram a resolução antes da pandemia.
Que espera que as comissões se reúnam, através da forma virtual para que consigam
analisar os documentos para não prejudicar as entidades. CMAS e CONDEDICA
suspenderam a entrega em virtude da pandemia, mas decidiram um novo prazo para
entrega, sendo o último dia útil do mês de outubro, entrega de forma virtual. Loreto,
comissão de políticas, comenta que a comissão já estava atrasada antes da pandemia,
sugere que os planos sejam aprovados, gerando a resolução do conselho, resultando na
resolução para entidades. Lucirene (presidenta) solicita que a comissão de políticas se
reúna virtualmente e dialoguem sobre a sugestão da Loreto. Relatórios 2019 e Planos de
ação 2020 seriam aprovados na próxima plenária. Em outubro devem ser entregues os
planos de 2021. A entrega deve ser online, através do e-mail para o CMAS e
CONDEDICA. Informes: Lucirene (presidenta), informa que no mês de outubro
ocorrerá uma plenária extraordinária para a aprovação do LOAS. Nada mais havendo a
declarar, eu Fernanda Glienke encerro está ata.

