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Aos dezenove dias do mês de Agosto de dois mil e vinte, reuniram-se em plenária extraordinária os 

conselheiros do Comdedica, em plataforma virtual do Google Meet.  A presidente Márcia dá as 

boas-vindas aos conselheiros e conselheiras. Como primeira pauta, consulta os conselheiros sobre 

as atas 8 e 9,  de Julho e Agosto respectivamente, se fizeram a leitura e se há alguma alteração ou 

acréscimo para proporem. Nada tendo a alterar, colocado em votação, aprovada as atas 8 de Julho 

com uma abstenção e 9 de Agosto com duas abstenções. Márcia coloca que até o final do ano 

deveremos ter eleições para o Conselho, pois a atual composição encerra em dezembro/20. Pede 

que os conselheiros conversem com seus pares sobre isso e que o Fórum DCA possa contribuir. Foi 

lido ofício da troca de uma das duas representações da Saúde por Veridiana Fabíola da Rosa e 

suplente Alessandra Xavier Miron. Seguindo a pauta, devemos organizar a comissão para 

acompanhar o processo de transformar o Fundo da Assistência  em unidade orçamentária, já existe 

um grupo organizado pelo CMAS, portanto vamos acompanhar, sem formação de grupo especifico. 

Sobre o CRAI a Secretária de Saúde não encaminhou retorno se será incluído no Orçamento, mas 

foi enviada resolução com a deliberação. Com a palavra  LisianeWachholz, gestora do FMDCA fala 

sobre o folder criado para a campanha de arrecadação ao Fundo, infelizmente, em função das 

eleições, ele não poderá sair, pois existe vedação no período eleitoral. O saldo do Fundo será trazido 

para a próxima plenária, com valores atualizados, com os repasses feitos e saldo disponível. A 

presidente pergunta sobre os projetos anteriores á pandemia, se todos os que precisavam de aditivos 

já foram feitos. Lisiane informa que foram enviados todos por e-mail e que aguarda o retorno 

assinado pelas OSCs. A presidente fala em qualificar as ações de arrecadação e que algumas pessoas 

se propuseram em auxiliar,  em plenária anterior. Lisiane também fala da doação de 50 livros 

infantis que o fundo recebeu, pede que a procurem quem tiver interesse de receber para a 

instituição. COMITÊ DE ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS – Fabiane Asquidamini 

considera que temos que enviar Ofício  questionando sobre o CRAI, de forma mais formal. Márcia 

coloca que não foi oficiado porque estávamos discutindo dentro da LDO e que foi encaminhada 

resolução com a deliberação da plenária. Sobre representação do Conselho dentro do comitê, vai 

conversar com Delci, Instituto Lenon, se nesse momento teremos que considerar uma entidade 

suplente para representar, visto a nova carga de trabalho que a entidade assumiu. O comitê conta 

agora com coordenação partilhada, da Unisinos e AMMEP. PLANO DECENAL – Fabiane fala da 

comissão instituída para avaliar, onde algumas pessoas  indicadas desistiram. Foi criado grupo de 

Whatsapp hoje composto pela Pandorga, Proame, Vida Nova e representante da mesa do conselho. 

AMMEP foi indicada, mas não poderá permanecer nesse momento e Isaura Maia ainda dará 

resposta se poderá permanecer.  Márcia pergunta se alguém  poderia representar pelo SCFV, mas no 

momento somente a proteção especial se fará presente. Márcia entende que a comissão já pode 

caminhar com essa composição. Como convidados teria funcionários estatutários: Carolina 

Cerveira, Simone Lindemayer, Luciane Warnava. Da Saúde, pelo Caps I, Alessandra Miron, Cris 

Lima e Veridiana. Mais dois convidados que tem alinhamento temático que é a Marina, que tem 

doutorado em Comunicação e Direitos Humanos e o professor Solon, Unisinos. Já terão encontro na 

próxima sexta. Serão três Grupos grandes do Plano que serão avaliados. Os cinco eixos com ações, 

estratégias e resultados esperados. Esse Plano poderá ser avaliado e acompanhado por período de 

dez anos de vigência. A primeira parte é o Diagnóstico . O conjunto está praticamente pronto, estão 

revisando agora. O parecer da comissão deverá vir até o final de Outubro com prazo para apresentar 

ao Conselho em Novembro. RELATO DAS COMISSÕES – Comissão de Projetos – Reuniram-

se Fabi Luz, pela SDS, Rodrigo Castilhos pela  Sedhu e Maristel pela Vida Nova mais a gestora do 

Fundo, avaliaram e trazem à plenária com parecer favorável, os pedidos de alteração dos projetos: 

COL – Ninguém fica pra trás  - participação efetiva dos adolescentes e  30 anos do ECA. 



PROAME – Adolescentes: jovens em cena e Plano Decenal. Para o projeto coletivo do COL, foi 

feito o pedido de suspensão até que seja possível retomar as atividades coletivas. Após discussões a 

respeito, foi entendido que a Resolução 50/2020, que suspende as atividades, apoia o pedido de 

suspensão do projeto coletivo. A comissão coloca a dúvida na palavra “suspensão”. Márcia pede 

que encaminhem pedido de alteração do ofício ao COL. Daniel Boeira, Gabinete, pergunta se a 

comissão aceita as ponderações da plenária, pois no entendimento dos conselheiros não há 

necessidade de burocratizar o processo, fica claro que o termo se refere a não realização de 

atividades coletivas, definido pelo decreto municipal. A comissão acata opinião da plenária de 

suspensão do projeto e alteração de rubrica. Em votação aprovado todos os projetos acima. Pedido 

de alteração de prazo e outras alterações, a comissão solicita que enviem todo o projeto para 

reavaliação: Casa Aberta, Instituto Lenon, Isaura Maia , Centro Medianeira, Apramor.  Lisiane 

informa que para esses projetos já temos a Resolução 050 alterando os prazos em função da 

pandemia. Portanto, somente será ampliado prazo de execução, por 06 meses, não havendo 

alteração de proposta. Em votação aprovados. Para o  pedido da Vida Nova, já temos uma 

aprovação de dilação de prazo, aprovado em Dezembro/19, que concedeu dilação até até Abril/20. 

Isso não foi cumprido e a instituição pede mais prazo. A presidente diz que é possível dar mais 

prazo, dependendo da justificativa .Maristel, Vida Nova, diz que não conseguiram executar 

conforme o Plano e que o primeiro pedido de prazo foi feito em tempo hábil. Rodrigo pede que 

envie à comissão o projeto completo para reanalise, visto que a comissão não estava completa e a 

Vida Nova fazia parte da composição, mas não poderia avaliar por tratar-se de projeto em seu nome. 

Márcia oferece a ajuda da mesa diretora se for necessário e a comissão irá avaliar a proposta. 

COMISSÃO DE POLÍTICAS – ÉTICA E REGISTRO não trouxerem demandas.  Dione 

Cristiane, Conselheira Tutelar Centro, fala da necessidade de resgatar o monitoramento dos Planos 

de Contingência. O CT participou de duas ações a pedido da Secretaria da Saúde, em casos de 

acolhimento institucional com suspeita de Covid. Considera que o Comdedica deveria estar 

presente também, fixando objetivos de visitas de monitoramento e vistoria.  A presidente fala do GT 

com 16 integrantes, criado para a criação do Protocolo, na última plenária foi discutido se esse 

mesmo GT poderia acompanhar essa questão? Bruna, SOS Criança lembra que no CMAS, uma 

pessoa da Saúde esteve esclarecendo muitas dúvidas.  Letícia informa que ainda não conseguiu 

conversar com a Saúde sobre isso. O COMDEDICA vai solicitar reunião do GT para avaliarem 

proposta do CT. REDE DE AÇÃO SOLIDÁRIA– Letícia Muniz, Secretaria de Desenvolvimento 

Social e vice presidente do Conselho, informa que a prefeitura adquiriu 18 mil cestas básicas agora, 

muitas já foram entregues, em 83 entidades cadastradas. Também os CRAs estão recebendo. A 

presidente relembra que as organizações também receberam cestas através de projeto do Fundo 

Municipal de Direitos de Crianças e Adolescentes, além da arrecadação de doações que são 

distribuídas ás famílias, por doações captadas pela OSCs. Essa ação humanitária, desenvolvida 

nessa situação de pandemia, não deve se sobrepor à ação contínua da Assistência Social. 

RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 2019 – Rosângela, secretária dos conselhos solicita que as 

entidades enviem seus relatórios, mesmo quem já enviou em papel, para o e-mail do Comdedica até 

31 de Agosto e o Plano de Ação 2021 até 31 de Outubro, assim como para o CMAS. Fabi, SDS, 

pergunta pelos Planos de Ação 2020, se poderiam ser enviados por e-mail para serem analisados. 

Márcia lembra que quem tem CEBAS precisa dessa Resolução de aprovação dos Planos e propõem 

aprová-los porque já estamos em Agosto. Sugere que a comissão traga a relação de todas as 

entidades que entregaram para submeter à aprovação na próxima plenária. Desde Março, no início 

da pandemia, todas mudaram seu Plano de Ação, que hoje não estão mais condizentes com os 

apresentados em 2019. Fabiane conversará com a comissão e trará proposta na próxima plenária. 

CONSELHO TUTELAR – Dione relata a falta de energia  na sede há 15 dias. A guarda municipal 

retornou a fazer a segurança nesta data ao apoio no local. Estão com 3 casos de positivos no teste de 

Covid 19, dois conselheiros da Norte e um do Centro, mas conseguem se organizar e fazer as trocas 

com colegas, de forma virtual. Na próxima semana já retornam aos plantões. Dione relata da 

formação dos conselheiros pela Unisinos, onde existe a baixa adesão dos conselheiros suplentes. A 

formação foi aberta para a Rede e os vídeos estão disponíveis para quem quiser. Dione também traz 



questões com a Educação-SMED, sobre questionamentos feitos, a promotoria deu retorno, mas a 

Smed ainda não. Algumas coisas foram dado andamentos, como as aulas virtuais que iniciaram 

hoje, para crianças a partir da sexta série, mas o aluno que não tiver acesso poderá buscar o material 

na secretaria da escola. Através da Rede souberam das questões com a Central de Vagas, dos muitos 

pedidos que  tem recebido para transferências, especialmente de alunos de escolas particulares. 

Também traz a situação da informatização do Conselho, sabem que nesse momento não é possível 

investir no SIPIA. Fábio Bernardo chama a atenção sobre a situação da não participação dos 

suplentes na formação, pois considera essencial no caso de assumirem eventual vaga e vai pesquisar 

no edital se não há exigências quanto a isso. E será reforçada participação com envio de convocação 

ao suplentes. Daiane Doro, SMED, fala que foi construído Plano de ação com o Conselho da 

Educação, visto o período da quarentena estar se estendendo. Foi feito  pesquisa de quem tem ou 

não internet e quem receberá as atividades na escola. Na data de hoje se iniciou para os anos acima 

da sextas série, e em dois de Setembro será iniciado para as séries iniciais. O material será entregue 

nas quartas feiras, uma sim outra não, por meio eletrônico e em material impresso.  A Central de 

Vagas e Ouvidoria não pararam, há grande demanda de migração das escolas particulares e a Rede 

ficará “inchada”. Dione tinha a informação que não haveria transferência durante a pandemia e não 

sabe como conseguir Atestado de Vaga, pois há demanda de outros municípios.  O CT acaba sendo 

muito pressionado pelas famílias para conseguir vagas. Daiane disse que há Nota Técnica da 

promotora da Educação, que não configura FICAI as ausências neste período e foi formado GT para 

busca ativa, para aulas não presenciais. FÓRUM DCA – Fábio convida às entidades para reunião 

na próxima segunda, às 14 h, onde será colocado a questão da compras de EPIs com recurso do 

Termo de Colaboração, se é possível. Também será levado pedido para que os trabalhadores possam 

ter acesso aos testes de Covid, primeiramente aos trabalhadores da Proteção Especial, depois a 

Básica e solicita que a SDS esteja presente. A presidente Márcia fala em se ver os Protocolos de 

prevenção, não só para esse momento, mas pensando num retorno. Qual será a forma de trabalho 

para 2021, mesmo se tiver vacina, não serádisponibilizados a todos imediatamente. Sugere que o 

Fórum possa discutir isso. Nada mais tendo a tratar, a presidente deu por encerrada a plenária, 

agradecendo a participação de todos e todas e, para constar, eu Rejane Bottega Victoria, lavrei a 

presente ata. 


