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Aos seis dias do mês de Janeiro de 2021, reuniram-se em plataforma virtual 

do Google-Meet, conselheiros e conselheiras do Comdedica para a primeira 

plenária ordinária de 2021, que teve início às 13:43, com a presidente 

Márcia Martins dando as boas vindas a todos e todas. Primeiramente a 

presidente presta homenagem à conselheira Lucirene Alves, também 

presidente do Conselho da Assistência, falecida  em decorrência da  

Covid19. Nossa solidariedade  às colegas do Instituto Lenon e Thalita 

Kum, onde exercia seu trabalho de Assistente Social. Será sempre 

lembrada pela preocupação em trazer a proteção aos trabalhadores da 

assistência nesses tempos de pandemia. Seguindo para as pautas da 

plenária, a primeira é submeter a ata a apreciação/votação. A presidente 

pergunta se os conselheiros fizeram a leitura da Ata nr.18, a última do ano 

de 2020 e se possuem alguma contribuição à ela. Nada sendo manifestado e 

colocada em votação, a Ata nr. 18 foi aprovada com uma abstenção. A 

presidente dá as boas vindas aos secretários empossados, desejando sucesso 

nesse desafio. A presidente Márcia relata que muitas secretarias ainda não 

enviaram seus representantes. APRESENTAÇÃO DO SECRETÁRIO SDS 

- Fábio Bernardo se apresenta como Secretário do Desenvolvimento Social 

e seu adjunto Ricardo Charão, sendo que recebem as congratulações deste 

conselho. Fábio relata que foi feita a transição no SDS. A chefe de gabinete 

será Marlene Fabrin ;  para ocupar o cargo no jurídico, será a dra. Juliana 

Brown Martins; como diretora da proteção básica Carolina Cerveira; 

Diretor administrativo Adilson Bier; para Proteção Especial, Loreto Illanes. 

Não serão desconstituídos nenhum dos antecessores, será uma gestão muito 

voltada ao diálogo com os trabalhadores da assistência e a sociedade civil. 

Todas as segundas, pela manhã haverá reunião com  toda a equipe, pra 

serem ouvidos e o que for possível fazer, será feito, o que não for possível, 

haverá explicações. Diálogo e transparência com os conselhos que estão 

sob responsabilidade da SDS.  Para representar a SDS nas duas cadeiras no 

Conselho, Loreto Illanes será titular e Simone Lindenmeyer será suplente e 

Ricardo Charão como titular e Charles Pranke como suplente. Seguindo, 

MOVIMENTO DE LUTA PELA MORADIA - A presidente informa que 

temos vários participantes de Ocupações no município, pelo Movimento e a 

professora Marilene Maia representando a Unisinos que atua junto a esse 

movimento.   Fábio Bernardo dá as boas vindas aos representantes das 

ocupações, presentes hoje.  A presidente  passa a palavra à professora 

Marilene Maia, que traz um relato da constituição, em Março de 2020, da 

Rede Solidária de São Leopoldo, constituída principalmente pelo evento da 

pandemia. Essa missão deu vistas a uma série de violações de direitos - 

como falta de acesso a alimentação, saúde e ambiental.  Quatorze 

comunidades pertencem à Rede. A Rede se constituí sobre eixos, como 



enredamento em outras Redes, política de garantia de renda e trabalho, 

enfrentamento às violências  - intersetorial e interdisciplinar. Crianças e 

Adolescentes aparecem como expressão de realidade. Há muitos jovens 

nesses espaços, não se tem dados reunidos da situação dessa população. É 

preciso  conhecer as políticas do município, inclusive conhecer esse 

conselho, daí o grande número de participantes. Há o desejo dos moradores 

das ocupações de conhecer e ajudar a construir políticas, fazer parte disso.  

A presidente Márcia se manifesta dizendo o quanto está feliz com a 

participação de todos, pois o conselho vai além dos conselheiros, vai à 

comunidade. Cristian Schumacher  faz sua fala dos 30 anos do movimento 

pela moradia, que vai além de se ter a terra ou a moradia. São Leopoldo 

tem iniciativas extraordinárias  mas a pobreza é estrutural. Todo esforço 

ainda é insuficiente. Levanta 5 pontos: vulnerabilidades, casais jovens com 

crianças, equipamentos e serviços na comunidade, esporte e lazer. A 

presidente agradece a participação e convida para que participem de outras 

plenárias e abre para os conselheiros fazerem considerações. Não havendo 

manifestações, segue a pauta. PRORROGAÇÃO DO EDITAL DO 

FUNDO – A presidente coloca que o pedido de ampliação do prazo do 

edital deve-se ao fato de termos tido o recesso entre Natal e Ano Novo, que 

prejudicou o andamento dos projetos. Já foi feita a publicação da 

retificação que amplia a entrega para 11 de Fevereiro. Lembrando que o 

processo segue os moldes do decreto e a entrega é no Secol. EDITAL 

FECA – Parecer dos projetos encaminhados à comissão de projetos:– 

Maristel, Vida Nova, relata que as entidades avaliadas foram, COL – Novo 

tempo, apesar dos perigos…; IIEDE – Judô – esporte olimpico e de 

inclusão; Instituto Lenon – respeito e garantia de direitos, um novo olhar 

dos adolescentes; Proame – Atitude e respeito. A comissão fez observação 

ao IEDE e ao Instituto Lenon que apresentaram dois projetos e o Edital 

prevê apenas 1 por entidade. Os apontamentos foram encaminhados  à 

secretaria. O parecer da comissão é favorável à todos os projetos. 

Colocados em votação: Aprovados pelos conselheiros. O Comdedica irá 

encaminhar documento necessário para ser anexado aos documentos 

exigidos no Edital. A comissão de projetos terá que ser recomposta em 

função das alterações nesse novo início de governo e do falecimento da 

conselheira Lucirene. Maristel relata que há ainda pendências. A presidente 

Márcia irá solicitar ao prefeito os novos representantes das secretarias, que 

irão representar no Conselho. O Secretário Fábio designa Ricardo Charão 

para  encaminhar esse pedido às secretarias, que nomeiem seus 

representantes:  PGM, Fazenda, Saúde, Educação, Cultura e Seddetec. 

COMISSÃO DO PLANO DECENAL – A presidente pergunta se as OSCs 

conversaram com suas diretorias, conforme acordado em Dezembro, para 

fazerem parte dessa Comissão. Prevista a composição por   3 OSCs e 3 

governamentais, ficando: SMED, SDS, Saúde e Casa Auxiliadora, COL e 



Pandorga. Henry, Proame, informa que o Plano Decenal está em término de 

revisão para publicação. LEI DO COMDEDICA E CONSELHO 

TUTELAR – Em 2019 foi construída proposta da Lei e ficaram aspectos 

pendentes que precisam ser discutidos. Em 2020 não retomamos essa 

discussão e é muito importantes que seja concluída. Importante que a 

assessoria jurídica faça a leitura  para entender a estrutura do que já foi 

construído. A presidente sugere projetar o envio para a Câmara de 

vereadores do Projeto de Lei já em Março ou Abril. A presidente propõem 

uma plenária em Fevereiro só para essa discussão. FUNDO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES – Lisiane 

Wachholz, gestora do Fundo, parabeniza as instituições pela arrecadação. O 

saldo atual é R$ 1.035.356,37 e na próxima plenária poderá identificar a 

arrecadação de cada OSC. A presidente lembra que o funcionalismo 

municipal é  público para doação ao Fundo. Fábio Bernardo disse que irá 

retomar essa campanha de divulgação e incentivo. Márcia pede pra Lisiane 

encabeçar  convite para gabinete, RH, procuradoria. Lisiane também 

informa que os recibos para os doadores estão sendo enviados pelo site. 

RELATO DAS COMISSÕES – Cristine, da Ocupação Justo, que lidera o 

projeto Tenda do Encontro, pergunta sobre a inscrição neste Conselho. Foi 

enviado e-mail mas não obteve resposta. O projeto atende crianças, 

adolescentes e famílias. A Comissão de Registro dará o retorno. Lisiane 

reforça que a Comissão de Finanças precisa de reunir em função de várias 

demandas que precisam ser analisadas e trazidas à plenária. Comissão de 

Ética será alterada em função da saída do Fábio. FÓRUM DCA –  Fábio 

Bernardo relata que a Ammep continuará na coordenação mas Eliene 

Amorin, Isaura Maia, tomará mais a frente do Fórum. INFORMES – 

Henry, Proame, fala da tarifa social proposta  pelo Setor Social do SEMAE, 

e se dispõem a falar sobre essa tarifa. Fábio relembra que a tarifa já entrou 

em vigor e que foi um pleito do Fórum DCA.  A presidente finaliza a 

plenária com agradecimentos ao Movimento pela Moradia e a Professora 

Marilene Maia, colocando esse Conselho a disposição para diálogo. Nada 

mais havendo a tratar, encerrou-se a plenária às 15:35 e, para constar, eu 

Rejane Bottega Victoria lavrei a presente ata. 

 
 


