ATA 11/2021

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte um, 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. A
presidente do CMAS Fernanda deseja boas-vindas, Fabio, secretário de Desenvolvimento
Social e Vice-presidente do Conselho dá boas-vindas e inicia a plenária. Pauta: Aprovação
das Atas 08 e 09 - Atas aprovadas através de votação dos Conselheiros presentes. Pauta:
Comissões Especiais – Comissão Eleitoral: Cristina, representante do Talitha Kum e integrante
da Comissão Eleitoral, relata que a eleição no dia 06/julho transcorreu de forma satisfatória,
que houve empate entre duas entidades ASCAR e COL, que foi realizado segundo turno para
desempate entre estas duas no dia 13/julho, que a posse dos eleitos será no dia 18 de agosto,
data da próxima plenária do CMAS. Padre Flávio fala que a posse deveria ser imediatamente
após a eleição, que entende que os Conselheiros eleitos devam ser reunir antes da posse para
saber o que cada um vai fazer, sugere uma reunião presencial. Fernanda informa que, em virtude
da realização da Conferência Municipal no dia 11/agosto, a data da posse será no dia 18/agosto,
para que a Conferência seja conduzida pela atual gestão, que participou de todo processo.
Fernanda recomenda que a reunião dos Conselheiros eleitos seja organizada pelo WhatsApp,
verificando um local possível para receber todos, considerando o plano de contingência do
município. Padre Flavio coloca o Salão Paroquial à disposição para realização. A Comissão
Eleitoral fica responsável por organizar o ato de posse dos Conselheiros. Dina questiona se no
dia 18/agosto serão tratados demais assuntos na plenária ou somente ocorrerá a posse dos
Conselheiros, Fernanda informa que será somente a posse. Fabio informa que não haverá
alteração dos Conselheiros da parte governamental, seguem os mesmos. Padre Flávio pergunta
quela foi o resultado do segundo turno. Cristina informa que o COL recebeu 35% dos votos e
ASCAR recebeu 65% dos votos, ficando assim com a vaga de suplente no segmento
“Prestadores de Serviços”. Padre Flavio solicita que as entidades indiquem seus representantes
Titulares e Suplentes para divulgação no site da Prefeitura Municipal. Pauta: 13ª Conferência
Municipal – Comissão organizadora informa que foi realizada reunião com a coordenação dos
CRA’s na última segunda-feira, que a Conferência será totalmente online, através do Google
Meet. CRAS e Centro Pop será parceiros para acessibilidade daqueles que tenham interesse em
acompanhar a Conferência. Cada região ficou com uma integrante da Comissão como
responsável, as inscrições serão feitas através do Google Forms. O cronograma ficou
estabelecido da seguinte forma: 16 a 22/julho – inscrições Pré-Conferências; 26 a 30/julho –
realização das Pré-Conferências (dia 26/07: Eixo 1 na Região Leste, responsável: Cissa / dia
27/07: Eixo 2 na Região Norte, responsável: Ricardo Charão / dia 28/07: Eixo 3 na Região
Centro, responsável: Izalmar / dia 29/07: Eixo 4 na Região Oeste, responsável: Fernanda / dia
30/07: Eixo 5 na Região Nordeste, responsável: Padre Flávio; 11/agosto: Conferência. Pauta:
Retorno gradativo dos SCFV: Rafaela (Proteção Especial) informa como está a retomada dos
serviços mediante novo Decreto Estadual e Municipal, com aplicação dos Sistemas de três A’s,
onde permite algumas atividades em ambientes fechados, com uma pessoa a cada 4 metros2, e
ambientes abertos com uma pessoa a cada 2 metros2. Informa que as Instituições APAE,
ALDEF e Pandorga terão que se organizar conforme as condições estruturais físicas e de
segurança, para atender o plano de contingência. Relata que serão necessárias algumas visitas

aos espaços para reforçar a necessidade dos cuidados após serviços paralisados por algum
tempo. Carolina (Proteção Básica) relata que os SCFV mantiveram os atendimentos e contatos
de forma virtual, que a Simone está em contato com as nove entidades. A maioria das entidades
fez investimentos durante esse período para revisão e adequações. Informa que no dia 05/julho
retornaram em pequenos grupos, que 100% dos trabalhadores dos SCFV estão imunizados para
Covid-19, exceção somente os novatos. Relata a felicidade percebida nos retornos. Secretário
Fábio informa que houveram transformações em cada espaço, que a Sedes realizou os repasses
financeiros em dia, parabeniza as OSC’s pelo trabalho realizado, que entende que é necessário
fortalecer estas parcerias. Informa ainda, que 92% da equipe da secretaria está imunizada contra
Covid e a vacina contra H1N1 encontra-se disponível, recomendando a vacinação de todos.
Presidente Fernanda, enquanto Educadora, se mostra muito feliz de ver as crianças de volta às
atividades. Ainda, agradece ao Fábio e SEDES pela parceria na vacinação e pelo trabalho feito,
apesar do governo federal não perceber o SUAS como prioritário. Usuários: sem pauta. Pauta:
Comissões de políticas: Carolina Cerveira informa que a Comissão irá apresentar os pareceres
“favoráveis”, que os que são “contrários” a Comissão chama a entidade para conversas e propor
adequações. Sugere que seja disponibilizada formação aos novos Conselheiros e Instituições
que irão compor as Comissões. Relatórios de Atividades 2020 aprovados: Paróquia Beato
José de Anchieta, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, Paróquia São João Batista, Paróquia
Nossa Senhora Medianeira, Paróquia São José Operário, Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, Paróquia Santo Inácio de Loyola, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Paróquia
São Jorge, Paróquia Santa Catarina, APAE, ASCAR, CIEE e IEDE. Planos de Ações 2021
aprovados: APAE, Paróquia Beato José de Anchieta, Paróquia Nossa Senhora Aparecida,
Paróquia São João Batista, Paróquia Nossa Senhora Medianeira, Paróquia São José Operário,
Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Paróquia Santo Inácio de Loyola, Paróquia Nossa
Senhora das Graças, Paróquia São Jorge, Paróquia Santa Catarina, ObservaSinos, NEAB Afro,
NEAB Cidadania, Chance e Vida com Arte. Comissões normas: sem pauta. Comissões de
finanças: sem pauta. Informes: Fernanda lembra do período das inscrições e da necessidade
de mobilizar usuários, trabalhadores e entidades para participarem. Fábio relata que a Sedes
deu início ao cadastramento das iniciativas comunitárias, que já possuem onze inscritos, que a
intenção é conhecer, mapear e orientar essas ações voluntárias. Traz como exemplo as cozinhas
comunitárias da ocupação Justo, Steigleder e Marielle, que serve de modelo no trabalho
realizado. Destaca que os alimentos recebidos nas ações da vacinação Solidária, além de
doações recebidas foram repassados para essas entidades. Que receberam como doação da
empresa Taurus 38.400kg de alimentos, que foram entregues nas cozinhas comunitárias e nos
cinco CRA’s que distribuiu para as mais de cem famílias vinculadas. Informa que este ano a
São Leopoldo Fest irá ocorrer de uma forma diferente, será realizada a “São Leopoldo Fest
Solidária”, com arrecadação de alimentos em todos eventos da programação, que está
programada uma carreata para o dia 24, que na programação está previsto um drive solidário, ,
passeio de barco, inauguração da Praça dos Brinquedos e do Teatro Municipal, que este ano a
festa está voltada para a solidariedade. Fábio fala da proposta de reforma administrativa da
Sedes, que já foi encaminhada para votação na Câmara, com a criação da Diretora de
Planejamento e Gestão, alteração na nomeação de outros cargos, para ficar de acordo com a
NOB-RH e denominações conforme previsto no SUAS, trocando ainda o nome da Secretaria
de Desenvolvimento Social para Secretaria de Assistência Social, pois este é o correto; que
todas estas reformas físicas e administrativas que estão ocorrendo na Sedes darão uma nova
cara ao espaço, que vão muito além das melhorias físicas. Secretário Fábio propõe a realização
de uma reunião conjunta entre CMAS e COMDEDICA para apresentação das propostas de
Editais para Básica, Média e Alta Complexidade, que a ideia é a presentar o material que está
sendo elaborado para as Organizações, para que possam contribuir e tirar dúvidas sobre os
documentos, que o intuito é de aumentar alguns serviços à comunidade, pois acredita que não

se faz assistência somente com boa vontade e sim com investimentos. Padre Flávio questiona
quais são os critérios usados, para distribuição de alimentos pelos CRA’s, para que as famílias
não recebam em duplicidade, pois tem encontrado essa dificuldade junto às Paróquias, citou
como exemplo uma família que pegou cesta em três Paróquias, deixando assim de atender mais
famílias. Carolina Cerveira relata que é necessário, dentro do possível, cruzar as listas, que o
pessoal que trabalha na Rede de Ação Solidária faz esse tipo de controle e seria um bom
exemplo para consultar de como otimizar e organizar a entrega de alimentos. Destaca ainda,
que por vezes, uma cesta não é suficiente, que tem uma Ordem de serviço de 04/05/2021 que
define critérios de prioridade para as entregas. Padre Flávio relata que em Ivoti é utilizada uma
plataforma para registro de todos os órgãos no mesmo lugar, usam documento de uso
compartilhado; solicita uma cópia desta ordem de Serviço, Carolina irá disponibilizar. Carolina
informa que houve distribuição de 725 kits de alimentação recebidos do Estado. Dina manifesta
sua vontade de conhecer as iniciativas de cozinhas comunitárias, que continuar no Conselho.
Silvana (Isaura Maia) agradece as palavras do Secretário Fábio e convida a todos para conhecer
a cozinha comunitária. Fabiane Luz questiona o dia das inscrições para as pré-conferências,
informado que será entre os dias 16 a 22 no formato online ou presencial no CRA’s. Lucelaine
(Unisinos) disponibiliza o espaço Eu-Cidadão para acesso às Pré-Conferências na sexta-feira
de manhã, dia 23. Fernanda questiona se os alimentos que foram doados pela Taurus não seriam
distribuídos para os SCFV, Fabio informa que desta primeira remessa não, somente para
cozinhas comunitárias e CRA’s, mas informa que em Agosto e Setembro irão receber mais
entregas onde os SCFV serão contemplados. Marlise, representante dos usuários, agradece a
todos e informa que conseguiu fazer a vacina no filho de 22 anos e torce para que outros tenham
a mesma oportunidade. Lucelaine relata que uma amiga que tem filho acima de 12 anos de
idade, conseguiu fazer a vacina através do agendamento no site da prefeitura. Nada mais
havendo a declarar, eu Luciane Moraes encerro a presente ata.

