
Reunião extraordinária em conjunto CMAS e COMDEDICA  

Dia: 11/03/21 

Pauta Única :Serviços contratos para atender a demanda da covid 19  

 As instituições Isaura Maia, Ammep e Instituto Lenon, eram ancoras do convênio firmado com 

a Secretaria de Desenvolvimento Social – SDS para atender crianças, adolescentes e população 

adulta de rua, que estão em acolhimento institucional com suspeita ou testando positivo para 

covid 19. 

Isaura Maia na Casa Joana de Angelis: com crianças e adolescentes suspeitas- meta: 10 

AMMEP no Monte Alverne: com crianças e adolescentes positivadas- meta: 05  

AMMEP no Monte Alverne: com adultos suspeitos- meta: 05 

AMMEP no Monte Alverne: com adultos positivos - meta: 05 

Instituto Lenon / Pernoite: População adulta de rua: 18  

 Conforme a portaria Nº369 DE 20 DE ABRIL DE 2020, informa do repasse financeiro que o 

governo federal passou aos municípios, através do Ministério da Cidadania, até o fim de 2020.  

Como a pandemia não sessou no final do ano passado, a gestão municipal, estendeu os Serviços 

citados acima até março deste ano. Com a finitude do custeio municipal e nenhuma estimativa 

de voltarmos a ter novamente auxilio do governo federal, São Leopoldo, não tem como manter 

sozinho os três Serviços. Decidimos que o Serviço da População adulta de rua, por ser demanda 

especifica do CMAS, será avaliada em uma outra reunião extraordinária dia 18/03 às 13h30 de 

maneira virtual. 

Em seguida integrantes do Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fórum DCA, 

ressaltaram da necessidade de mantermos abertos estes Serviços, por que o município 

encontra-se a beira do caos e muitas crianças testando positivo. O Secretario da Secretaria de 

Desenvolvimento Social – SDS Fábio Bernardo, informou que a gestão não tem mais custear 

todos os Serviços e trouxe a proposta de fecharmos os atendimentos da Ammep e mantermos 

somente a Isaura Maia, após muitas discussões, foi aprovado que   manteremos somente um 

Serviço. A próxima proposta de Fábio Bernardo, foi de usarmos 100% do recurso financeiro do 

Fundo Municipal destinados à criança e Adolescente que é gerenciado pelo COMDEDICA, ou 

tirarmos 50% dos recursos oriundos dos Serviços de Convivências e Fortalecimentos de Vínculos 

– SCFV. Alguns conselheiros sugeriram de dialogar com o prefeito Sr. Ary Vanazzi, ver a 

possibilidade de ampliar o repasse para SDS, em virtude da pandemia. Em votação os/ os 



conselheiros/as do COMDEDICA, optaram que antes de acessar recursos do fundo, reunir-se 

com o prefeito, para ver se existe outra alternativa. Fábio Bernardo irá ver a agenda do prefeito 

e marcar o mais rápido possível, acredita ser amanhã (12/03) ou no máximo segunda-feira 

(15/03) pela manhã. Participarão desta reunião somente os integrantes da mesa diretora dos 

dois Conselhos.  

Os/as conselheiros/as do COMDEDICA voltarão a se reunir virtualmente no dia 15/03/21 às 

13h30min para receber o retorno deste encontro. 

Sem mais,  

Marindia da Trindade Goulart – CMAS  

Tatiana Lima – COMDEDICA  

 

 

 

 

 


