
 

 

 

 

 
 
Ata nr. 10 de 05/05/2021 

Aos cinco dias do mês de Maio de dois mil e vinte um, reuniram-se conselheiros e conselheiras do 
Comdedica, em plataforma virtual do Google-Meet  para plenária Ordinária do mês Maio.  A 
presidente Márcia Martins deu as boas-vindas a todos e todas e iniciou a plenária às 13.35h. Como 
primeira pauta, aprovação das atas 8 e 9 de Abril. Questionados se haveria algo a acrescentar ou 
corrigir nas atas e não tendo manifestação, a presidente coloca em votação: Atas 8 e 9 
aprovadas.  Seguindo a pauta, Edital 01/2021, publicado em 26 de Abril - lembrete das datas para 
entrega de projeto e documentação. DISPENSA DE CHAMAMENTO COVID-19 - Demanda trazida 
pelo Fórum DCA para que se utilize o FMDCA para segurança alimentar. Ricardo Charão,  vice 
presidente da mesa, traz que a proposta do Fórum foi discutida pela mesa e temos o consenso - 
Comdedica, Fórum e SDS.Traz a possibilidade de atender não só o público atendido pelas OSCs como 
também para famílias das ocupações ou outras áreas com vulnerabilidade e cozinhas comunitárias, 
que não tem assistência de nenhum programa. Foi sugerido que se use o EBIA para aferir as 
condições nutricionais de crianças, fortalecendo os projetos nessa área, como a AMMEP já fez. 
Foi sugerido também que se faça uma plenária extraordinária para apresentar essa proposta 
ainda no mês de Maio. A presidente relembra que a Dispensa de Chamamento  de 2020, 
contemplou também material pedagógico  e lúdico para as crianças. Também foi pensado na 
Rede Solidária e na necessidade apresentada de gás de cozinha, item faltante nas casa e não 
contemplado nos projetos. Foi pensado em unir essas questões na  construção de uma proposta. 
Isabel Cristina, Talitha Kum, traz que  a procura por alimentos de famílias não cadastradas 
aumentou e pergunta quanto se destinaria dos projeto à esse fim. A presidente coloca que isso 
deve ser pensado na proposta e sugere que a mesa se reúna  para essa tarefa. O valor do FMDCA 
destinado a esses projetos é de R$ 126 mil reais. Colocado para plenária, ficou acordado que a mesa 
se reunirá e trará proposta em plenária extraordinária no dia 19 de Maio, às 13.30. Para a secretaria 
dos Conselhos, foi apresentada Luciane Moraes, que está ocupando a cadeira da Rosangela 
. COMISSÃO DE ELEIÇÃO - Foram enviados os documentos para análise   dos conselheiros: Edital, 
Cronograma e Regimento Interno. Foram lidos e feitas observações: acrescentou-se o tempo e 
recurso  ao Comdedica: 17 e 18/06, havendo demanda, fica marcada plenária extraordinária para 
este fim em 21/06. Edital ficará aberto do dia 11/05 a 09/06. Dia 14/06 será a publicação das OSCs 
habilitadas. Colocado em votação: documentos aprovados. COMITÊ contra as violências - Tatiane 
Lima relembra da Semana contra as violências, de 17 a 21 de Maio. Dia 13/05 será postado na Rede  
um  vídeo com o histórico do Comitê e com a fala de adolescente. Dia 17 será o lançamento do filtro 
da Semana, no Facebook;  dia 18 será a Live, às 19 horas abordando Plano Decenal com Proame, 
SDS e Comdedica. Dia 19 a Mostra Cultural  Virtual; dia 20 haverá manifestação do Conselho Tutelar 
na Feitoria, a Fundação Semear estará panfletando e dia 21, lançamento da Cartilha sobre os 
acolhimentos, às 19 horas. FÓRUM DCA - Karen Rocha, que está representando Isaura Maia e 
fazendo parte da coordenação com a AMMEP, traz a demanda das instituições para que seja usada 
nos trabalhadores do SUAS,  as vacinas excedentes. Renata Batillana, SMED, traz que as escolinhas 
conveniadas, prioritárias, privadas e educação infantil, pelo menor número de profissionais desse 
agrupamento, num esforço de garantir que o conjunto seja imunizado, receberam esse excedente. 
Também foi levado em conta o zoneamento e número de casos por região. Charão traz que a 
Diretoria da Proteção Básica já efetuou o levantamento e faltaria 230 doses para vacinar o conjunto 
todo da Assistência. Será efetuado o levantamento na Proteção Especial e de Média 



Complexidade. FMDCA - Lisiane Wachholz, gestora do Fundo, traz a preocupação de passar 
informações às OSCs sobre prestações de contas, prazos, etc, para resguardo das próprias 
instituições, assim como do secretário responsável por assinatura das liberações e a presidente do 
conselho. Lisiane apresenta slides com o passo a passo, detalhando prazos e encaminhamentos. 
Ocorrem ainda erros bem comuns como: não observar o modelo de projetos do Decreto 9163, falta 
de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas, a falta de documentos exigidos no mesmo 
decreto. Há organizações que não estão acessando valores captados no Fundo por não 
encaminharem documentação. Também o prazo para pedido de prorrogação de execução de 
projetos, que deve ser com 30 dias antes de terminar o prazo constante do Termo de Colaboração. 
O Plano de Trabalho deve vir anexo ao pedido. Também traz instruções sobre alteração de rubricas. 
Será enviada circular a todas as instituições, informando que a partir dela, será verificado o 
alinhamento dos fluxos. Lembra também que existe a co-responsabilidade das comissões pois deram 
sua avaliação para aprovaç;ao. Importante observar com rigor as instruções para que nenhuma 
instituição seja prejudicada. CONSELHO TUTELAR - Dione relata que na data de ontem houve a 
última formação para os conselheiros tutelares com a Unisinos. A avaliação foi de que os objetivos 
foram alcançados mesmo ainda tendo que se avançar nesse área. Vacinação - a partir de segunda-
feira, os conselheiros tutelares estarão sendo vacinados, nove ainda não receberam juntamente com 
os motoristas e suplentes. Dione traz preocupação com as ações pelo aumento das denúncias de 
trabalho infantil, discutido com SDS, proteção Especial e CREAS. Renata, SMED, traz relato sobre o 
FUNDEB, com a aprovação houve alteração na composição, sendo criado representação da 
sociedade civil, escolas rurais e quilombolas. Foi criada Lei nova que estabelece as regras, aprovada 
e publicada na data de ontem. As OSCs interessadas, se coloquem à disposição no formulário do 
site, serão duas vagas. Dia 11 será a eleição, ressalta que para fazer parte não poderá ser recebedora 
de recursos do Fundeb. Renata ressalta a importância da participação da sociedade civil no controle 
social. O Fórum DCA pode indicar estudantes secundaristas para fazer parte. RELATO DAS 
COMISSÕES - Comissão de Projetos - Traz o parecer favorável à prorrogação por dez meses ao 
projeto do IEDE - "Pensando no Futuro, valor R$ 137.270,00 e aprovação do projeto novo " Boas 
Práticas e Meio Ambiente”, para captação, no valor de R$ 75.000,00.  Colocado em votação, 
aprovado pelos conselheiros. O projeto da SOS Criança ficou suspenso para adequações. Tatiane, 
Unisinos, pergunta sobre o projeto do Comitê, apresentado pelo PROAME, entregue na secretaria. 
Informado que não foi repassado para a comissão. Simone Lindemayer se integra à esta comissão e 
afirma a vontade de agilizar os processos e estipular calendário. As dificuldades também deveu-se a 
falta de secretaria mas que Luciane já está se apropriando das questões. Michele fala da vontade do 
Comitê de divulgar a aprovação deste projeto na Semana 18 de Maio. Comissão de Finanças - Silvia 
Lottermann , Apramor, traz as prestações de contas analisadas e com parecer favorável da comissão: 
AMMEP - Direito à alimentação, R$ 10 mil; IEDE - Brincando em família, R$ 2.600,00; Talitha Kum - 
União e cuidados durante a pandemia, R$ 10 mil; Apramor - Divertidamente em casa e Reforçando 
Garantia de Direitos, Edital 2019; Pandorga - Cuidando da família em tempos de pandemia, R$ 
9.600,00; Pandorga - Socialização, R$ 14.960,00, edital 2019; Casa Auxiliadora - Semeando 
Possibilidades, R$ 15 mil. Silvia relata que prestações de contas foram entregues fora do prazo e 
serão notificadas. Após ciência da legislação pela circular que será enviada pela SDS, as prestações 
em atraso serão reprovadas.  A presidente reforça que estas estarão sem o atestado do "Pleno e 
Regular Funcionamento", por estarem irregulares inclusive com o município, inclusive ainda,  para 
receber qualquer recurso. Colocado em votação, aprovadas pela plenária. Comissão de Registro: a 
Tenda do encontro, da ocupação Anitta ainda não enviou a documentação total solicitada. MDCA 
enviou email para Márcia, que pergunta se a comissão recebeu documentação. A comissão informa 
que não recebeu.  Comissão de Políticas - Traz os Planos de Ação 2020 e Relatórios de Atividades 
2019, como ficou decidido em plenária anterior, a aprovação será para quem apresentou, visto que 
já foi concluído o ano, não cabendo mais observações: Planos de Ação com parecer favorável: CIEE, 



SOS Criança, Feevale, Aldef, Centro Medianeira, Talitha Kum, Casa Aberta, Apramor, Ammep, 
Pandorga, Vida Nova, IEDE, Isaura Maia e Unisinos. Colocados em votação: Aprovados. Relatórios de 
Atividades 2019 : Talitha Kum, Vida Nova, Apae, Proame, COL, Casa Auxiliadora, Apramor, Centro 
Medianeira, Ammep, Isaura Maia, Instituto Lenon, Pandorga, SOS Criança, Unisinos, CIEE e Casa 
aberta. Colocados em votação: Aprovados. Nada mais tendo a tratar, a presidente Márcia encerrou 
a plenária às 15.53h. Para constar, eu, Rejane Bottega Victoria, lavrei a presente ata. 
 
 

 
 


