ATA 04/2021

Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se na
modalidade virtual google meet, devido a Pandemia da COVID-19, os
conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social de São Leopoldo
e demais presentes para plenária ordinária. A presidente da mesa diretora
Fernanda representante do Instituto Lenon Joel pela Paz, inicia os trabalhos
seguindo a pauta apresentada anteriormente.
- Aprovação da ata nº 03: Através de votação a ata nº 03 é aprovada pelos
conselheiros.
- Eleição do primeiro secretário do Conselho de Assistência Social de São
Leopoldo: Fernanda solicita que seja manifestado pelos integrantes da
reunião o interesse em assumir esse cargo, lembra que ele sempre é
composto por um representante da sociedade civil. Como não há
manifestação de interesse, o Secretário de Assistência Social, Fábio
Bernardes, sugere que a representante da Secretaria Municipal de
Educação (Smed), Scheila Viviane Ortacio, assuma esta função. Colocada
em votação, os conselheiros foram favoráveis, ficando então, Scheila como
primeira secretária do CMAS.
Padre Flávio Correia Lima, registra a importância de o cargo ser integrado
pelo/a representante da sociedade civil e lamenta que não haja interesse.
- Planária conjunta COMDEDICA: Fernanda Convida os conselheiros para
participarem da plenária com CONDEDICA, na data de 11 de março do
corrente ano, as 13h30, tendo como pauta os serviços criados para o
combate ao COVID 19. Informa que a plenária será aberta, mas que os
conselheiros é que poderão votar e que a Rosangela secretária dos
conselhos disponibilizará o link.
- Relatório de atividades 2020: Fernanda lembra que os relatórios devem
ser entregues por todas as instituições até dia 31 de março do corrente ano,
em formato PDF pelo e-mail do CMAS: cmas@saoleopoldo.rs.gov.br.
Informa que até dia 10 de abril a Rosangela dará retorno por e-mail e que
caso não o recebam entrem em contato.

Senhora Eva, representante da Associação dos autistas, relata sobre a
situação de um senhor de 79 anos que mora sozinho com o filho autista e
não conseguiu fazer a primeira dose da vacina contra a COVID 19, perdendo
o prazo. A mesma solicita orientação quanto ao procedimento a ser
realizado para informar esse pai. Tania, representante da secretaria
municipal da saúde informa que ainda não foi realizada vacinação para
pessoas com 79 anos.
- Resolução dos relatórios 2019 pendentes de aprovação: Rosangela
lembra que os relatórios da Instituição AMMEP da resolução 09/2021,
foram aprovados pelo Conselho.
Bruna , questiona sobre a aprovação do plano e Rosangela informa que o
CMAS aprovou tudo em um bloco. Enviará a resolução por e-mail.
- Reprogramação financeira: Valéria, representante da Secretaria de
Assistência Social, inicia a apresentação dos recursos do FEAS:
FEAS – PROTEÇÃO BÁSICA
Saldo inicial: 18.187,12
Entrada de Recursos 2020: 11.724,29
Rendimentos: 357,06
Empenhado em 2020: 4.213, 00
Saldo para reprogramação: 26.055,47
Carolina Cerveira Diretora da Proteção básica informa que esse recurso
pode ser usado para a compra de vários itens e que a intenção é equipar
melhor os Centros de Referência da Assistência Social (Cras).
Fábio, reitera que a proposta é qualificar os serviços de assistência, inclusive
com reformas nos prédios.
FEAS – PROTEÇÃO ESPECIAL
Saldo Inicial – 6.798,91
Rendimentos – 78,45
Saldo Final – 6877, 36
Sinara, assessora técnica da proteção especial, explica que esse último
recurso é um saldo do fundo que foi destinado para o CREAS ( Centro de

Referência Especializado em Assistência Social) e foi reprogramado ano
passado para compra de material permanente, porém está sendo solicitada
a reprogramação para a compra de uma impressora multifuncional e um
notebook, levando em conta a demanda de trabalho remoto e reuniões,
esses equipamentos se fazem necessário.
Em seguida abriu-se a votação para a reprogramação do FEAS, sendo a
mesma aprovada pelos conselheiros.
Valéria segue com a reapresentação dos recursos federais e explica que no
dia 27 de janeiro do corrente ano, conforme resolução 01/2021, já havia
sido aprovada a reprogramação dos saldos financeiros de 31/12/2020.
Ocorre que foi identificado um erro de registros no sistema da SEMFA
(Secretaria Municipal da Fazenda), que provocou uma diferença nos
relatórios contábeis conforme consta nos dados. Dessa forma, o objetivo
da prestação de contas de hoje, é colocar em votação essa diferença.
RECURSO 1060 – IGD BF
Valor Apresentado em Plenária do dia 27/01/2021 – 374.134.52
Valor Diferença no Relatório ERP – 58.748.86
Valor para Reprogramação – 432.883,38
RECURSO 2191 - BÁSICA
Valor Apresentado em Plenária do dia 27/01/2021 – 206.768,02
Valor Diferença no Relatório ERP – 71.230,08
Valor para Reprogramação – 277.998,10
RECURSO 2192 – PROTEÇÃO ESPECIAL/CREAS
Valor Apresentado em Plenária do dia 27/01/2021 – 74.331,10
Valor Diferença no Relatório ERP – 18.233,08
Valor para Reprogramação – 92.564,18
RECURSO 2318 - SCFV
Valor Apresentado em Plenária do dia 27/01/2021 – 41.472,89
Valor Diferença no Relatório ERP – 47.600,00
Valor para Reprogramação – 89.072,89

RECURSO 2472 – AÇÕES COVID - ACOLHIMENTO
Valor Apresentado em Plenária do dia 27/01/2021 – 396.442,94
Valor Diferença no Relatório ERP – 61.795,50
Valor para Reprogramação – 458.238,44
RECURSO 2473 – AÇÕES SOCIAIS ASSISTENCIAIS
PORTARIA 378 – PROTEÇÃO BÁSICA
Valor Apresentado em Plenária do dia 27/01/2021 – 344.525,91
Valor Diferença no Relatório ERP – 146.713,94
Valor para Reprogramação – 491.239,85
RECURSO 2474 – AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS
PORTARIA 378 – PROTEÇÃO ESPECIAL
Valor Apresentado em Plenária do dia 27/01/2021 – 65.172.05
Valor Diferença no Relatório ERP – 5.542,68
Valor para Reprogramação – 59.629,37
RECURSOS SEM ALTERAÇÃO
- RECURSO 2245 – ALTA COMPLEXIDADE/ADOLESC/IDOSO
Valor Reprogramado – 112.403,27
- RECURSO 2246 – TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE
Subvenções sociais – 22.557,42
- RECURSO 2302 – CREPAR
Valor reprogramado – 51.290,08
- RECURSO 2429 – IGD SUAS
Valor reprogramado – 19.312,66
RECURSO 2470 – AÇÕES COVID - Epis
Valor reprogramado – 59.946,67
- RECURSO 2471 – AÇÕES DO COVID – ALIMENTAÇÃO

Material para consumo – 250.275,61
RESUMO DOS VALORES DE RECURSOS FEDERAIS
Valor total da reprogramação – R$ 2.417.411,92
Valor apresentado em 27/01/21 – R$ 2.018.633,14
Diferença a ser apreciada em planária – R$ 398.778,78
Fábio registra que houve um valor a mais de R$ 398.778,78, que será
investido na assistência social do município de São Leopoldo. Enfatizou que
o erro foi da Secretaria da Fazenda, por esse motivo a apresentação dos
novos valores na data de hoje.
Após apresentação abriu-se para votação da reprogramação dos recursos
federais, sendo a mesma aprovada.
- Comissões especiais da Eleição do Cmas e Conferência Municipal:
Fernanda informa que é preciso montar duas comissões, uma para eleição
que ocorre em julho e outra para realização da conferência municipal.
Solicita que os conselheiros se disponibilizem a participar dessas comissões.
Sobre a comissão de eleição, lembra que a Carol e o padre Flávio já disseram
que tem muito material pronto, mas que há a necessidade de readequá-lo
para esse novo contexto.
Rosangela lembra que podem fazer parte da comissão de eleição
integrantes da sociedade civil. Sendo necessário três representantes.
Esta comissão ficou composta por:
- Isabel da entidade Thalita Kum,
- Ruzel da entidade Aldef,
- Vani representante dos usuários do serviço.
Sobre a comissão para conferência municipal, Fábio explica que a ideia é
que seja realizada entre maio e julho. Registra que essa será uma
conferência diferente de todas as outras e propõe que a plenária seja
realizada em junho para dar tempo de fazer a sistemática e encaminhar
para o Estado até julho.
Agnes do Grupo de apoio a Diversidade (Gad), questiona se o/a
representante dessa entidade é conselheiro/a, Fábio responde que não é.

Fábio acredita que não exista exigência para que as comissões especiais
sejam compostas por conselheiros, sugere que o Padre Flávio e pessoas
com mais experiência possam integrar a comissão. Padre Flávio e Fábio
conferem na lei do CMAS quem de fato pode participar dessa comissão e
esclarecem que somente conselheiros podem integrá-la. Fabio sugere que
seja composta por um integrante titular, um integrante suplente e um
integrante para assessoria. Fernanda ressalta a importância dessa comissão
ser composta hoje para poderem ir trabalhando. Fábio ressalta a
importância da conferência devido o cenário atual que tem sido de
desmonte a nível federal e estadual, com os municípios tendo que assumir
mais responsabilidades se fazendo necessário uma reflexão de tudo que
estamos vivendo.
Esta comissão ficou composta por:
- Titular: Ricardo Charão Secretário Adjunto da SDS
- Suplente: Isalmar Unisinos
- Assessores: Padre Flávio e Cissa (Secretaria de Políticas para Mulheres –
SEPOM).
Fernanda solicita que seja incluída nas duas comissões para poder auxiliar.
- Trabalhadores: Fernanda coloca que está buscando para que a vacinação
ocorra para todos os trabalhadores da área da assistência de São Leopoldo
e não como vem ocorrendo em outros municípios onde está centralizada
no serviço social. Espera que São Leopoldo consiga ter um olhar para o
quanto é essencial o trabalho de todos/as trabalhadores da assistência.
Fábio informa que já foi documentado o pedido para a Secretaria Municipal
de Saúde, que foi ligado para as instituições que tem parceria e contrato
com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SDS), para saber o
total de trabalhadores incluindo também os/as conselheiros/as tutelares.
Coloca que não é uma decisão somente do secretário de saúde, que precisa
ter o aval do Estado, que as doses que chegam são para os grupos
prioritários que hoje está atendendo pessoas com 76 anos. Informa
também, que já foram vacinados alguns serviços com a segunda dose,
como o Lar São Francisco, Casa da Jéssica, Monte Alverne, e que seguindo
será o Centro de Referência para a população de Rua (Crepar). Informa que
os critérios são alta e média complexidade, e quando chegar na proteção
social básica, todos os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e

todos os trabalhadores da sociedade civil serão vacinados. Convida
todos/as a participar do movimento Vacina Já, cobrando do governo federal
e estadual o envio de vacinas para os municípios. Coloca que a
responsabilidade é de todos/as e não só do prefeito Vanazzi. Entende como
absurdo o movimento para abrir as escolas nesse momento que estamos
em bandeira preta e que os trabalhadores/as da assistência, da segurança
e da educação que também estão na linha de frente precisam ser vacinados.
Fernanda reitera sua solicitação pela vacina e diz que no momento que
colocam o serviço da assistência como essencial também é preciso ter a
prioridade na vacinação. Reforça o pedido para que todos/as participem
dos movimentos que pedem por vacina para que se possa desempenhar as
atividades com toda segurança.
- Usuários: Senhora Vani, representante dos usuários, informa que
participou de uma reunião na casa de passagem e relata que os moradores
de rua estão preocupados com o fechamento do serviço e querem saber
para onde irão caso isso se confirme. Vani ficou responsável por dar um
retorno e solicita esclarecimentos. Fábio lembra que todas as parcerias
firmadas são através do aval do CMAS. Que em junho e julho de 2020 foram
firmadas parcerias com AMMEP (Associação de Meninos e Meninas de
Progresso), Monte Alverne, Isaura Maia na casa Joana de Angelis e Instituto
Lenon no espaço de cima do Crepar onde antes era o centro Pop, com prazo
de seis meses renovado por mais três meses. Informa que a parceria no
espaço que antes era o centro Pop se encerra em 08 de abril. Lembra que
na plenária conjunta do CMAS e CONDEDICA no dia 11 de março de 2021,
será discutida sobre a criança e o adolescente e propõe que seja feita uma
plenária extraordinária para discutir a questão com população em situação
de rua. Lembra que já recebeu representações da população em situação
de rua com a presença do seu Nilson e do Anderson Vieira( Bacana), para
explicar que o serviço não vai parar. Fabio afirma que o serviço não vai
parar, que pode acontecer devido o término do recurso COVID federal
terminar a parceria com o Instituto Lenon e com a AMMEP no dia 24 de
março de 2021, mas não significa que o serviço irá parar. Propõe uma
plenária extraordinária no dia 18 de março de 2020 somente do CMAS, para
apresentação de uma proposta para população em situação de rua. Enfatiza
que a parceria com Instituto Lenon deu muito certo, que se finda por não
ter mais o recurso COVID federal, que o município terá que assumir essa
responsabilidade enquanto poder público nesse momento, podendo

futuramente se reestabelecer essas parcerias. Senhora Vani relata que a
reunião referida por ela foi registrada em ata e assinada pelos usuários e a
mesma de posse da ata encaminhou para Fernanda. O espaço que dona
Vani se refere é o da casa de passagem.
Fabi, representante do Instituto Lenon, explica que foi ela que fez a ata e
depois encaminhou para dona Vani. Garante que não são as pessoas da
equipe do instituto que estão dizendo que o serviço irá fechar, que inclusive
os usuários relataram que os vereadores haviam dito pra eles sobre o
fechamento. Explica ainda, que a dona Vani foi chamada como
representante para que não se configurasse como uma reunião do Instituto
Lenon com os usuários.
Fábio lembra que são todos conhecidos a bastante tempo e que devem ter
liberdade para conversar, que não é um gestor onde as pessoas não tem
acesso, que responde a todos/as que o procura, que se há alguma dúvida
da transparência, disponibilidade e compromisso assumido por essa gestão
da assistência social, seja tirada através do diálogo. Pergunta se as pessoas
da plenária lembram de como era a avenida Dom João Becker, que no dia
04 de janeiro de 2021 quando assumiu secretário tinham oito pessoas que
dormiam diariamente ali e que hoje não estão mais, assim como na estação
São Leopoldo que tinha doze barracas e agora somente três que serão
tiradas através do convencimento. Ou seja, quer reiterar a parceria e
compromisso com os usuários do serviço e sociedade civil.
Fernanda tira como encaminhamento plenária extraordinária, dia 18 de
março de 2021, as 13h30, com o tema específico sobre população de rua.
Senhor Nilson, registra que não é ele que tem falado sobre o fechamento
do serviço com a população de rua e com os usuários do albergue. Afirma
que seu estilo é o diálogo, que sempre teve uma boa relação com todos os
gestores que passaram pelo serviço, que sempre foi muito respeitado,
inclusive com o Fábio esta relação não seria diferente. Registra que pelo
serviço do Instituto Lenon ser muito bom existe o receio de as pessoas
ficarem expostas. Explica que em conversa com o Fabio e outras lideranças,
foi pensado em se constituir um fórum como uma forma de estar sempre
trazendo essa pauta de que o serviço não feche ou que se criasse outra
alternativa para esse público construindo juntos possibilidades a partir do
que é possível fazer dentro da Secretaria de Assistência Social. Lamenta a
morte do Anderson, jovem de 20 anos, que conhecia desde 2017 e que

cumpria atividade comunitária por uma infração. Destaca que possui 30
anos de rua, com vício do craque e álcool, tendo ficado em situação de rua
na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Explica que desde 2011
tem participado de um trabalho longo que previa a prevenção, cuidado,
acompanhamento, equidade, e escuta presencial individual minuciosa e
que procurava resolver o problema de cada um a partir das suas
necessidades. Fala da sua vivência, que é resultado de políticas públicas
combinadas, articuladas da Saúde mental, da assistência social, de
trabalhadores e gestores comprometidos. Ressalta que não se tem a nível
federal e estadual uma política pública que vise a dignidade completa da
pessoa humana. Vê que está sendo naturalizada as mortes e pensa essa
questão como algo que tenha que ser olhada pela assistência social e pela
sociedade como um todo para realmente resolver o problema dessas
pessoas a partir de um monitoramento, de uma triagem e de projetos.
Registra que a maior prevenção a criminalidade e a morte de pessoas em
situação de rua é a inclusão social, educação e a reumanização. Traz isso
para que se possa estar refletindo. Quer ser parceiro, dialogar com aquilo
que se tem e pensar nessa complexidade, ainda mais agora que está
chegando o inverno se pudesse ter um olhar para esse público.
- Comissões/relatos: Fernanda questiona se as comissões se reuniram
conforme havia solicitado. Propõe que as comissões façam um relato sobre
suas organizações.
Fábio informa que precisará ausentar-se nesse momento, por motivo do
início da entrega de 7.771 kits de alimentos da rede solidária.
Isalmar relata que a comissão de políticas se reuniu no dia 03 de março de
2021, hoje e já tem agendado uma nova data. Conseguiram avaliar seis
planos de ação para 2021 do qual passará os pareceres: Amepp com
parecer favorável; Apae com parecer contrário, algumas orientações e
prazo de trinta dias para estar dialogando; Apramor com parecer favorável,
algumas recomendações e prazo de trinta dias para estar dialogando; Casa
Aberta com parecer favorável e algumas orientações; Casa Auxiliadora com
parecer favorável e Ascar com parecer contrário com prazo de trinta dias
para revisão.
Daniela, assistente social da Apae, pergunta com quem pode conversar
sobre essa questão e Isalmar responde que com ela mesma.

Colocados para votação os planos com parecer favorável, os mesmos foram
aprovados.
Fernanda solicita que as comissões se reúnam para poder dar conta dos
trabalhos. Lembra da situação da dona Eva que foi levada na plenária do
mês passado e novamente hoje. Solicita que na próxima plenária ordinária
haja um relato de todas as comissões. Destaca a comissão de políticas por
ter se encontrado e ter dado andamento nas atividades. Informa que a nova
plenária ordinária será 14 de abril de 2021. Ressalta que deve haver os
encontros para os processos de trabalho não ficarem atrasados, como o
caso da dona Eva que entregou documentação para ser analisada em
outubro de 2021.
Rosangela relata que está funcionando muito bem a comissão de políticas
referente aos planos de ação 2021 porque foram encaminhados por e-mail.
A mesma registra que encaminha de três em três planos com o parecer para
as colegas. As mesmas fazem o relato, fazem a ata e devolvem para a
Rosangela salvar ficando toda a documentação em uma pasta. Lembra que
a Comissão de finanças não possui pendências, mas a comissão de normas
possui.
Ruzel informa que saiu da comissão de normas e integrou a comissão de
finanças, que aguarda o grupo para combinarem.
Fernanda solicita que Rosangela organize a comissões nos grupos de
Whatzapp. Registra que ficou para a próxima plenária a colocação da
representação da educação na comissão de normas, visto que a Scheila
representante da educação está compondo a mesa diretora. Solicita que a
Rosangela acrescente a Scheila no grupo da mesa diretora.
Ana Patrícia (SEPOM) informa a disponibilidade da Cissa (SEPON) para
compor alguma comissão. Fica acordado que a Cissa irá compor a comissão
da conferência municipal e Ana Patrícia integrará a comissão de normas.
Rosangela explica que a comissão de normas é encarregada pelas inscrições
das instituições que querem ter registro no conselho, que é preciso avaliar
a documentação dessas instituições e realizar visitas. Ressalta que devido a
pandemia as visitas estão canceladas. Lembra que a Ruzel foi por muitos
anos da comissão de normas podendo esclarecer melhor como funciona.
Acredita que atualmente tenha três ou quatro instituições aguardando
parecer, que sexta poderá fornecer uma informação correta.

Ana Patrícia questiona se nas comissões dos trabalhadores e usuários não
tem representação do governo. Fernanda explica que não são comissões,
que no grupo de conselheiros existe representações do segmento do
trabalhador que no caso é ela a representante e também o Paulo que se
encontra de licença. E também possui representação no segmento dos
usuários. Explica que na última conferência municipal foi criado um grupo
dos trabalhadores da assistência e que esse grupo juntamente com os
demais trabalhadores da assistência constroem as pautas e demandas que
são trazidas para o CMAS, que antes da pandemia eram diversas as pautas,
mas com a chegada da pandemia o enfoque tem sido a saúde do
trabalhador. Já o grupo de usuários do segmento conselheiros e segmento
usuários, fazem reuniões on-line e se articulam com outras representações
do município e também trazem a pauta para o Cmas como foi o caso da
dona Vani que trouxe sobre a situação do morador de rua. Informa que
trabalhador e usuário possuem pauta fixa em toda plenária.
- Informes: Cissa coloca sobre a importância das pessoas e entidades
participarem do movimento da Câmara, VACINA JÁ. Informa que haverá
plenária aberta e que passará o link posteriormente.
Ana Patrícia informa que a SEPOM estará participando na data de hoje, as
18h, de uma live que tratará sobre o papel da educação social e o Suas
(Sistema Único da Assistência Social), tendo como palestrante a vereadora
Nadir e participação da Carol Cerveira. Nessa programação haverá uma
musicalidade com a cantora Gisele. Colocará o link no grupo.
Fernanda lembra que nesse mês haverá duas plenárias extraordinárias,
sendo uma no dia 11/03/2021 e outra dia 18/03/2021, ambas as 13h30.
Agradece a participação de todos e todas e encerra a plenária.

