ATA 11/2020

Aos quinze dias do mês de outubro 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
ordinária. Lucirene, presidenta realiza a abertura da plenária e questiona se a Fabiane
Luz (Diretora da proteção especial) consegue responder pela Secretaria de
Desenvolvimento Social (SDS), pois não há mais ninguém representante da SDS online.
Fabiane Luz, (Diretoa da Proteção Especial) responde que se a pauta for sobre a
Proteção Social ela consegue responder. Pauta 1: Aprovação da ata. Aprovada por
unanimidade. Secretária de Desenvolvimento Social, entrou na plenária. Pauta 2:
Plenária Extraordinária. Lucirene, (presidenta), informa sobre a plenária
extraordinária em conjunto com o CONDEDICA para tratar a pauta do LOAS 2021,
será dia 21/10 às 13:30. Pauta 3: Censo SUAS do CMAS. Lucirene (presidenta)
solicita o prazo de até quinta-feira da próxima semana para ser enviado para a
Rosangela. Rosangela informa que até o momento tem apenas doze censos preenchidos
e precisa dos trina e dois. Lucirene explica eu se não preencher o Censo o município
perde recurso. Pauta 4: Rede de ação solidária. Leticia (secretaria de
Desenvolvimento Social) comenta que estão retomando a rede. Já realizaram entrega e
compra. O trabalho está sendo organizado para ocorrer até dezembro de 2020. Pauta 5:
Pesquisa Liane. Liane, comenta que participou da plenária de julho apresentando seu
projeto de pesquisa. Explica que em virtude da pandemia não poderá realizar
entrevistas, pois precisa do termo assinado e como não há encontro presencial neste
momento ela optou em ficar apenas com o formulário. Solicita que os conselheiros
preencham o formulário até a quarta feira da próxima semana. Lucirene, questiona se os
conselheiros possuem dúvidas sobre a pesquisa. Lucirene, questiona se os conselheiros
autorizam a divulgação das atas do ano de 2019, uma vez que ela não sabe se há
problema em compartilhar as atas. Rosangela, explica que não há problema nenhum em
publicitar as atas. Pauta 6: Ações para população de rua em extrema
vulnerabilidade. Fabiane Luz (Diretora da Proteção Social) comenta sobre a
abordagem com os usuários, mas há usuários que não possuem interesse em sair da rua.
A questão do usuário não quer sair dificulta ajudá-lo. Informa que faz duas semanas que
iniciaram esta abordagem. Os trabalhadores que estão trabalhando nesta abordagem se
apresentam. Comentam que o serviço de abordagem está sendo novo no território e
quando estão lá informam os contatos do CREAS, CREPAR e demais serviços.
Lucirene, (presidenta), solicita que a Fabiane Luz comente sobre a contratação para esse
serviço de abordagem foi com o recurso federal que aprovamos em plenária. Fabiane
Luz (Diretora da Proteção Social), realiza a divulgação do número da proteção social,
para que liguem quando virem uma situação que precisa de abordagem. Ariane,
psicóloga contratada para o CREPAR e para abordagem de rua realiza a sua
apresentação. Lucirene (presidenta), questiona quais os serviços os demais psicólogos e
assistentes sociais foram direcionados. Fabiane Luz (Diretora da Proteção Social),
explica que foram direcionados para os 5 CRAS da cidade. Lucirene (presidenta),
questiona quantos profissionais foram contratados. Fabiane Luz (Diretora da Proteção

Social), comenta que não tem certeza, pois não participou do processo seletivo, mas
acha que foram 12. Rosangela, informa que já foram contratadas 17 profissionais com o
recurso federal, e esses profissionais são atendente, motorista, psicólogo e assistente
social. Vani (conselheira segmento usuários) comenta que conversou com os demais
colegas e que ficaram sabendo que esta faltando carne em nas algumas instituições,
como lar do idoso, casa das crianças, então gostaria de saber se já foi resolvido.
Comenta também que gostaria da ajuda do CMAS para estar conhecendo as propostas
dos candidatos à Prefeitura Municipal de São Leopoldo. Rosângela comenta que essa
conversa dos usuários com os candidatos também irá ocorrer no Fórum DCA e
COMDEDICA. Lucirene (presidenta), comenta que os usuários população de rua
também gostariam de um a pauta com os candidatos. Sugestão de 5/11 para a realização
dessa plenária com os candidatos. Fabiane Luz (Diretora da Proteção Social), responde
sobre a falta de carne, que no momento estão sem fornecedores e que estão trabalhando
para o retorno deste alimento. Que há uma nutricionista acompanhando essa situação e
que fonte de proteína está sendo mantida pelo menos uma vez ao dia. Lucirene
(presidenta) questiona se há um prazo para retornar a carne. Fabiane Luz (Diretora da
Proteção Social), explica que está no processo de compra, porém ele é demorado.
Lucirene (presidenta) comenta que conhece a burocracia de compra, mas como os
conselheiros representantes dos segmentos dos usuários trouxeram esta pauta, é
necessário explicar. Vani (conselheira segmento usuários), questiona para onde vão os
Kit´s de alimentação da rede solidária que as pessoas não buscam. Daniel (gabinete da
prefeitura) responde que as entidades participantes devem ter essa informação. Vani
(conselheira segmento usuários) responde que não tem, pois é coordenadora da pastoral,
entidade que participa da rede de ação solidária e que não tem essa informação. Daniel
(gabinete prefeito) orienta a Vani a questionar diretamente a Leticia ou o Diego. Pauta:
Comissões. Comissão de Políticas: Izalmar comente que conversaram hoje pela manhã
sobre relatórios e planos de ação pendentes e enquanto comissão sugerem aprovar.
Resolução número 19/2020 do CMAS aprova em blocos os planos de ação 2020 das
entidades. Lucirene solicita votação dos conselheiros: aprovado por unanimidade.
Informes: Lucirene lembra os conselheiros das próximas plenárias: 21/10 e 04/11 a
partir das 13:30 plenária conjunta com o COMDEDICA. 05/11 a partir das 14:50
plenária com os candidatos à prefeito. Nada mais havendo a declarar, eu Fernanda
Glienke encerro está ata.

