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Ao primeiro dia do mês de Julho de dois mil e vinte, reuniram-se em plataforma virtual 

meet, os conselheiros do COMDEDICA, para plenária ordinária do Conselho Municipal de 

Direitos de Crianças e Adolescentes. A presidente Márcia Martins dá as boas vindas a todos 

e todas e dá início a primeira pauta – Aprovação da Ata de Junho, submetida à votação, 

foi  aprovada. Segunda pauta – Conjuntura municipal frente a pandemia – A presidente 

pergunta como estão as secretarias, as entidades, o Conselho Tutelar diante da pandemia. 

Como estão as dificuldades de encaminhamento, os fluxos. Houve avanços desde o início 

como os Planos de Contingência das Oscs, mas não conhecemos os planos das secretarias. 

Dione do Conselho Tutelar informa que o Plano do Conselho foi entregue mas ainda não 

obtiveram retorno. Houve avanços nas questões dos veículos como a higienização. Sobre a 

demanda nos acolhimentos, em função dos Planos de contingência, algumas 

crianças/adolescentes tinham sido rejeitados, o que já foi superado, esperando estar 

saneadas as questões. Fabiane Asquidamini fala de duas questões, uma é a saúde mental dos 

adolescentes, isso aparece muito na pesquisa do Projeto do Itaú, nos encontros anteriores à 

pandemia e o que se tem visto nas Redes, ao menos duas vezes por semana, com o tema 

recorrente do suicídio. Chama a atenção o relato das tentativas e um caso bem-sucedido, 

com a morte do adolescente.  Outra questão, as ações tomadas nesse período que acabam 

sendo assistencialistas e não ações de Assistência Social. Como podemos avançar nas 

discussões para que ainda se tenha o SUAS após a pandemia? Como fazer a distribuição de 

renda, etc. A presidente diz que é esse o objetivo, levantar questões. Loreto Illanes , SDS, 

responde à questão levantada por  Dione, sobre analise do Plano de Contingência. Já foram 

analisados os planos da proteção básica, dos três acolhimentos, secretaria e CREAS. Na 

quinta feira    cada equipamento já estará com os planos assinados.  Na Nota Informativa da 

Secretaria da Saúde, emitida no último sábado, dia 27 de Junho, diz respeito também ao 

acolhimento de novos candidatos, que nenhum seja aceito sem passar pela quarentena. 

Amanhã se reunirão com acolhimentos para finalizar, e os acolhimentos de PCDs será na 

próxima semana. O Plano do Conselho Tutelar ficará a cargo da própria Loreto. Ao longo do 

tempo, se prevê que esses planos recebam adendos. Fabi Luz, proteção especial, relata que a 

Casa de passagem não tem recebido demandas tão urgentes. Atualmente temos um caso que 

fará o teste na sexta feira. Nenhuma criança teve o teste positivado, das que foram 

encaminhadas aos acolhimentos.  Estão em contatos permanentes com a Saúde e não 

tiveram ainda pedidos de pernoite. Fábio Bernardo, AMMEP, que executa dois projetos no 

Monte Alverne - “ Acolhimento de crianças e adolescentes e acolhimento de adultos em 

extrema pobreza, positivos de Covid-19, desde a última sexta feira, ocupa para isso o 1º, 2º 

e 3º andar, acolhe uma adolescente em isolamento e dois idosos do Lar São Francisco e 

adulto do sistema prisional. Esse serviço será ofertado por seis meses. Contam com 

profissionais 24 horas e, por enquanto, considera tranquila a situação. O número de vagas 

pra crianças e adolescentes pode chegar a vinte. Ainda sobre os Planos de Contingência, 

Simone Lindenmeyer, da Proteção Básica-SDS, informa que estão prontos dos CRAs, os 

ajustes às OSCs foi solicitado, observa que as entidades já tomam suas precauções. Mais 

adiante se pensará no retorno das atividades e as medidas necessárias. A  presidente retoma 

a fala da Fabiana, PROAME, sobre suicídio e assistencialismo. Como dar continuidade ao 



trabalho de assistência social nesse distanciamento: Famílias com situação de 

violências,alcoolismo, demanda à fonoaudiólogas e fisioterapias, como relata a Osc Vida 

Nova. Márcia pergunta se o CMAS chegou a discutir essas questões. A Conselheira Tutelar 

Dione relata que Raquel Zimmermann, do Comitê contra violências, fez contato sobre 

adolescente que fez postagens sobre suicídio, a denúncia foi de uma professora. O trabalho 

foi em conjunto com SMED, com todo o cuidado na abordagem com a família. Esse caso 

está sendo atendido pelo CAPS, que é solicitado para fazer escuta para poder fazer 

encaminhamentos. Fabiane relata a importância do atendimento do CAPS – é necessário 

discutir essa temática, em Rede e com os adolescentes. Fabiane fala do acesso à internet 

pública, onde todos os adolescentes possam ter acesso. Os adolescentes tem essa demanda e 

a queixa de falta de praças. Márcia relata que a Secretaria de Cultura tinha projeto nesse 

sentido, para algumas praças. No COL/CDDH isso foi discutido e encaminhado ao ao 

Gabinete de Gestão, mas não houve retorno. Nas praças, hoje, não podemos ter pela 

aglomeração em tempos de isolamento social. Mas podemos voltar a abordar isso, pois 

temos também a escola que necessita do acesso. Lucirene Alves, Talitha Kum e presidente 

do CMAS relata que esse tema também será tratado no CMAS. Daniel Boeira, Gabinete do 

Prefeito, fala de que, mais importante que a tecnologia, é a conexão com o indivíduo. Que 

os adolescente utilizam a internet também como fator de alienação e não aprendizagem. 

Sobre a fala da conselheira Fabiana, pede que diga a região que não há praças, pois São 

Leopoldo conta com 90. O governo está investindo nesses espaços, por entender a 

importância deles. Próxima pauta – LDO e LOA – É necessário marcar uma plenária 

extraordinária, aproveitando para pautar com a Cultura o assunto da internet. Essa 

apresentação é longa, com 5 secretarias. Colocada em votação, aprovada apresentação na 

plenária de Agosto da LDO e LOA. Rosangela, secretaria dos conselhos, fará o contato, 

porém não sabe se será possível que as secretarias já tenham prontas as apresentações  até 

lá. CAPTAÇÃO DO FUNDO – Foi feito movimento para ampliar a captação devido à 

prorrogação do IR. O recurso do Fundo está quase esgotado e precisamos intensificar o 

movimento de captação. Como utilizar as Redes Sociais já que não é possível realizar 

visitas às empresas com potencial para doação. Lisiane informa que o folder feito foi 

compartilhado pelas organizações o que possibilitou algumas doações. Ela está em contato 

com a comunicação da prefeitura para divulgar projetos para crianças indígenas, 

quilombolas e imigrantes refugiados, projeto do CEDICA, prorrogado por mais 15 dias com 

dispensa de chamamento. Solicitado informações, Lisiane também parabeniza os dois 

projetos apresentados no Edital, que concorrem ao Edital Itaú. Refere que a Comissão de 

Seleção definiu que não se falaria muito do Edital, mas que a Comissão se empenhou em 

trabalhar no cronograma para que os prazos legais fossem cumpridos e para não haver 

prejuízo na postagem dos documentos no sistema do Itaú, por isso poderá haver alteração no 

cronograma, mas que ficaria antes do dia 17/07. Também refere que amanhã já haver 

publicização resultado do edital.  A presidente Márcia se preocupa com o prazo para se 

postar os documentos no sistema do Itaú o que pode prejudicar a OSC que for selecionada. 

Márcia lamenta a quantidade de burocracia para ter acesso ao Fundo. Rodrigo Castilhos, 

SEDHU, diz que é necessário esclarecer que a Lei 13019 não é a mesma de licitações. Não 

podemos perder recursos para o município. Daniel se propõem a ver o fluxo, com apoio do 

conhecimento do Rodrigo. Aprovado que se mantenha o cronograma definido na plenária 

anterior, de Junho. Devemos conversar com a PGM sobre o FMDCA. RELATO DAS 

COMISSÕES – Comissão de registro realizou a visita à sede provisória do IEDE. Emite 

parecer favorável ao registro com condicionante de que seja providenciado prateleiras para 

armazenar os alimentos recebidos e que a fiação elétrica e a caixa d’água sejam revisadas. 



Foram informados que o PPCI já está sendo providenciado. Adriana, comissão de Normas 

do CMAS, acompanhou a visita. Colocado o parecer em votação, aprovado pelos 

conselheiros. COMISSÃO DE POLÍTICAS – agendado para a próxima terça-feira a tarde, 

encontro da comissão. COMISSÃO DE FINANÇAS – os integrantes governamentais não se 

fazem presentes na comissão, que são da educação e Fazenda. Daiane, SMED, ficou de 

contatar a conselheira Renata. CONSELHO TUTELAR – Sobre o SIPIA, foi encaminhado 

aos novos conselheiros, link de inscrição. A chefe de gabinete da SDS fez contato com a 

comunicação e TI da prefeitura, mas ainda não foi marcado nada em função de outras 

demandas.  A conselheira tutelar Dione informa que amanhã será o quarto encontro de 

formação pela UNISINOS. Daniel atualiza sobre o pedido de criação de um sistema similar 

ao Sipia, informa que a busca será por um software livre. O Polo Tecnológico fará a 

pesquisa. Temos o painel da COVID-19 e a prefeitura tem que montar um sistema para 

prestação de contas. Considera que se pode montar um sistema mais eficiente, com acesso 

pelo celular. Atualmente não é possível atender a todas as demandas devidos as prioridades 

que chegam pelo momento de pandemia. A secretária da assistência, Letícia Muniz , 

informa pela REDE DE AÇÃO SOLIDÁRIA – composta pela SDS, CMAS, COMDEDICA  

entre outras, que é a última semana de inscrição das OSCs e entidades que atendem à 

famílias, como associações de bairro. VACINAS  - Na  SDS houve um dia de vacinação e só 

4 pessoas procuraram o serviço. Lucirene, Talitha Kum, informa que com a liberação das 

vacinas nos Postos de Saúde, cada trabalhador já tinha ido a uma unidade próxima a sua 

residência. FÓRUM DCA – Fábio Bernardo, AMMEP, faz um reconhecimento a trabalho 

dos Conselheiros Tutelares na entrega das máscaras alusivas ao 12 de Junho – Trabalho 

Infantil e aos 30 anos do ECA. Também parabeniza os dois colegiados por não haver 

nenhuma demanda ao Conselho de Ética. Daniel também parabeniza os conselheiros  pelo 

excelente resultado do semestre. INFORMES -  Fábio elogia a atuação da gestora do 

Fundo, vê muita resolutividade nas ações. Parabeniza a gestão pela troca. Vários 

conselheiros se manifestam elogiando a atual gestora do fundo. A presidente agradece todo 

o esforço da mesma para acelerar a liberação de edital, mas também a disponibilidade em 

auxiliar nos encaminhamentos. Atualmente está sendo avaliado toda situação do fundo para 

apresentação em plenária. A conselheira Lucirene informa o falecimento de colaboradora do 

Talitha Kum, que comoveu toda instituição. Nada mais tendo a relatar, encerrou-se a 

presente plenária, que, para constar, eu Rejane Bottega Victoria, lavrei a presente ata. 
 

 

 

 

 


