ATA 14/2021
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu-se para reunião mensal o
Conselho Municipal de Assistência Social no Centro Medianeira.
Iniciou com o agradecimento da Presidente Fernanda pelo retorno da reunião do conselho
em modo presencial. Na pauta n° 01, a qual a presidente enviou quatro atas anteriormente
de modo virtual aos conselheiros para a aprovação, foi votada de modo presencial na data
de hoje a Ata de n° 10 com 11 votos favoráveis e uma abstenção, ata n° 11 com 10 votos
favoráveis e uma abstenção, Ata de n° 12 foram 11 votos favoráveis e uma abstenção, ata de
n° 13 com 11 votos favoráveis e uma abstenção. Pauta de n° 02: adesão ao FEAS, foi enviado
previamente ao grupo dos conselheiros a documentação referente a adesão ao FEAS 2021,
bem como a Resolução Ad Referendum nº 117/2021, considerando o prazo para a adesão. A
Comissão de Finanças recomendou pela adesão, colocado em votação foi aprovado com 12
votos favoráveis, sem abstenção. Ainda, foi apresentado a proposta de reprogramação dos
recursos não executados do FEAS referente aos anos 2016, 2017 e 2018, que somam o valor
final de R4 37.145,83, levando assim à revogação da Resolução nº 60/2021, que possui
valores divergentes e apontados pelo CAGE/RS e Unidade de Central de Controle Interno
/PMSL. Pauta n° 03: foi socializado os dias que irão acontecer a Conferência Estadual da
Assistência Social, que serão nos dias 25, 26 e 27 de outubro, com abertura na parte da tarde
do dia 25 e plenária final na tarde do dia 27, onde será transmitido via youtube da página da
Secretaria estadual de assistência, os links serão enviados pelo grupo do WhatsApp do
Conselho, para que os conselheiros possam assistir. Pauta n° 04: Formações fixas para que
o conselho tenha um momento informativo, a primeira formação foi sobre o
“Reordenamento do acolhimento institucional” que foi apresentado no dia de hoje para os
conselheiros, foi ministrada pelos servidores Loreto e Paulo da Diretoria da proteção especial
da Secretaria Municipal de Assistência Social. Pauta n° 05: trabalhadores, haverá o retorno
da pauta da assistência comparada a outras políticas, no qual será a pauta de formação da
próxima plenária da assistência em Novembro. Pauta n° 06: Usuários, a conselheira Vani
questiona as mudanças no centro Pop, Loreto explica que há uma equipe nova, pois venceu
o contrato anterior, e que esse mês será avaliado com os usuários um novo horário, a proposta
é das 08h00min às 17h00min no centro Pop, e em novembro irá cessar os atendimentos nos
finais de semana. E que o CREPAR terá o horário de atendimento das 19h00min às
07h00min em todos os dias da semana, Fernanda pediu para a Loreto apresentar as
atualizações dos serviços o quanto antes. Seguindo na pauta nº 06, foi informado que será
montado um grupo de whats com os titulares e suplentes para informações das reuniões e
organização de pauta entre titulares e suplentes. Pauta n° 07: Comissões permanentes, a
Comissão de Política onde Carolina Cerveira, apresentou os pareceres da comissão, sobre
os RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2020 Serviços da razão social Universidade do Vale
do Rio dos Sinos - UNISINOS que foram favoráveis ; PASEC, Projeto Eu-Cidadão, Projeto
Chance, PRÓ-MAIOR, ObservaSinos, Projeto Inclusão Digital Afrodescendente – NEABI,
Projeto Cidadania e Cultura Religiosa Afrodescendente – NEABI, Projeto Cidadania.com:
assessoria e informação, Projeto de Apoio às Famílias em Situação de Superendividamento,
Projeto Banco de Alimentos do Vale dos Sinos, Programa de Esporte Integral - PEI, Projeto
Superação da Pobreza, Economia Solidária e o Universo do Trabalho: TECNOSOCIAIS.
Também foram favoráveis os pareceres dos relatórios de atividades 2020 das seguintes

Organizações: Associação das Ministras dos Enfermos de São Camilo, Associação Vida
Nova, Instituto Nossa Senhora do Sim Centro Comunitário de Educação Infantil Talitha
Kum, Associação Leopoldense de Deficientes - ALDEF, Associação de Assistência Social
Santo Inácio de Loyola – AASSIL, Instituto Lenon Joel Pela Paz Associação, também os
serviços oferecidos pela Associação Arte Cultura Para a Paz Isaura Maia, Programa de
Acolhimento Institucional – Casa Caminho Clara Francisco, Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – Casa Caminho Padre Orestes, Casa Caminho Joanna de
Angelis, também foram favoráveis as mantenedoras/ razão social Sociedade Espírita Luz,
Fé e Caridade, Programa de Apoio e Assistência Integral à Família, Associação Pandorga.
PLANOS DE AÇÃO 2021 com parecer favorável: Serviços da razão social da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS: Projeto Superação da Pobreza, Economia Solidária
e o Universo do Trabalho: TECNOSOCIAIS, Projeto de Apoio às Famílias em Situação de
Superendividamento. Favoráveis também os documentos analisados das Unidades
Mantenedora/ razão social Associação Sulina de Crédito e assistência Rural - ASCAR,
Centro de Integração Empresa Escola do RS – CIEE São Leopoldo, Associação das
Ministras dos Enfermos de São Camilo, Associação de Assistência Social Santo Inácio de
Loyola- AASSIL, Sociedade Espírita Luz, Fé e Caridade; Associação Pandorga: Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas com Espectro Autista e Síndromes
Associadas e Programa Pandorga de Formação em Autismo. Na Comissão de Normas não
houve retorno das pendências, pois não conseguiram se reunir. Ficou pendente a resposta da
pendência do AMA. ‘Pauta nº 08: Informes, foi informado que devem ser encaminhados
para Luciane, secretária do Conselho, os Planos de Ações de 2022, até o dia 29 de outubro,
via e-mail, em formato PDF. Secretário Fábio, apresentou a todos presentes a nova segunda
secretária da mesa diretora Clarissa, e informou que será apresentado em novembro a LOA
e os investimentos da Assistência. Sem mais para o momento e dando fé aos relatos, eu
Clarissa D’Avila Nogueira, segunda secretária do CMAS, lavrei e encerro a presente ata.

