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Aos três dias do mês de Março de dois mil e vinte e um, reuniu-se a plenária do 

Comdedica, de forma ordinária, em plataforma virtual do Google-Meet. A presidente 

Márcia Martins deu início à plenária às 13:40, dando as boas vindas aos conselheiros 

e conselheiras.  Como primeiro ponto de paula – ATAS NÚMERO 2 E 3 DE 

FEVEREIRO DE 2021 – a presidente questiona se fizeram a leitura e se tem algo a 

acrescentar ou corrigir, nada tendo de ressalva, colocado em aprovação: Ata número 

2, aprovada com uma abstenção; Ata número três, aprovada com duas abstenções. 

EDITAL 06/2020 – FMDCA – A presidente Márcia justifica o porquê não foi ainda 

publicado o resultado deste Edital. Uma razão foi o falecimento do companheiro 

Charles Pranke no dia agendado para análise dos Projetos. Charles foi importante 

figura na construção de Políticas Públicas em São Leopoldo e foi motivo de 

consternação geral entre Conselheiros e colegas da Rede Pública que trabalhavam 

com ele. Em seguida, a entrada da Bandeira Preta decretada pelo Estado, em razão do 

agravamento do Covid19, que limitava reuniões em grupos. Pelo decurso de tempo, 

foi sugerido pelo Conselho que a avaliação fosse de forma virtual, visto que todos os 

projetos e documentos foram entregues também nesse formato Portanto, foi enviado 

ofício a SDS solicitando posicionamento sobre essa possibilidade. Feita a leitura do 

ofício de resposta do jurídico da SDS. A avaliação foi de que devido ao momento de 

bandeira preta e a possibilidade de lockdow, orienta pela suspensão do edital até a 

alteração da bandeira que possibilita reuniões presenciais. E orienta por E orienta por 

reorganizar o calendário do Edital. Micheli Duarte, Proame, traz pelo Fórum DCA, 

essa preocupação, pois o edital contempla ações urgentes na pandemia. O Fórum 

também pensou em propor à comissão de análise, que essa fosse feita virtualmente. A 

presidente concorda visto que temos poucos projetos, são 8 e propõem uma 

Resolução do Conselho pela avaliação virtual dos 8 projetos apresentados no Edital 

06/2020. Aprovado pelos conselheiros/as. Ricardo Charão, vice presidente do 

Conselho e adjunto da SDS dará encaminhamento logo que receber a Resolução. A 

presidente sugere um prazo e fica acordado, depois das ponderações, até dia 12/03 

para análise e publicação do resultado dia 15/03. Aprovado pela plenária. FMDCA – 

prazo de execução dos projetos aprovados – Em 2020 foram feitas das Resoluções 

de suspensão da execução dos projetos aprovados em 2019, em vista do momento da 

pandemia, cada uma de seis meses. A última suspensão termina no próximo dia 20. É 

levantada a questão se devemos renovar essa suspensão em função do quadro grave 

de pandemia ainda persistente. Fica sugerido pela presidente, a renovação desse prazo 

para mais seis meses – Aprovado pela plenária. LEI DO CONSELHO TUTELAR  

E COMDEDICA – a presidente pondera que não teremos tempo hábil para 

completar e enviar à Câmara até o final do ano. Pergunta à plenária se há condições 

de retomarmos as discussões, pois temos questões importantes, algumas delas 

impactam no trabalho do Conselho Tutelar e na participação dos adolescentes neste 

Conselho. Com manifestações favoráveis, fica marcado para o próximo dia 24 

plenária extraordinária para esse fim, as 13:30h. Márcia sugere ao Fórum que faça 

uma discussão para trazer nesse dia. RELATO DO FMDCA – Lisiane Wachholz, 



gestora do Fundo, traz o saldo atual de R$ 1.030.123,87. Temos uma média de R$ 

750.000,00 para repasse às entidades e para o Edital 06/2020. Justifica porque não 

saiu o recurso das OSCs Pandorga e Lenon, que foi devido ao fechamento anual do 

orçamento, mas já se encontra na Secretaria da Fazenda. Informa que todas as OSCs 

entregaram as prestações de conta, dos projetos com dispensa de chamamento 

público, em função das necessidades surgidas na pandemia, e vão estar sendo 

encaminhadas para análise. Sobre aditivos de prorrogação de prazo de execução, 

Lisiane traz a preocupação da SDS A presidente pede especial atenção ao volume de 

processos que aguardam análise e pareceres das comissões, pede que se reúnam 

virtualmente nesse momento. É necessários termos transparência no uso dos recursos 

recebidos em doação, é preciso demonstrar essa transparência aos doadores, para que 

tenham a confiança que estão sendo apropriadamente utilizados. Charão coloca o 

interesse da SDS em trabalhar para aumentar as captações, fazendo divulgação entre 

os servidos, àqueles que possam repassar parte do imposto devido no ajuste anual do 

IRPF. RECOMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES – Registro: Aldef -Ruzel Manjorani, 

Unisinos -Tatiana Lima, SMED – Daiane Doro, Gabinete do Prefeito – Vilson de 

Moraes; Políticas: Proame – Micheli Duarte, Talitha Kum – Isabel Cristina Hahn, 

Secult  – Lilian Nunes, SDS – Ricardo Charão;Projetos: Vida Nova – Maristel 

Brasil, Instituto Lenon – Jessica Grippa, SEDHU – Gicela Timponi, SDS – Loreto 

Illanes. Finanças: Apramor – Silvia  Lottermann, Pandorga – Gisele, SDS - Ricardo 

Charão, Fazenda – Adriane de Marcus. Renata e Daiane da SMED, informam a 

grande demanda na secretaria de educação, que talvez dificulte a participação. 

Comissão de Ética, questionado se a AMMEP continuaria junto com PGM, Fabiane 

Bernardo aceita o desafio, embora não tenha conhecimento do assunto. A PGM, no 

momento, será representada por Sabrina Teixeira, na licença maternidade de 

Vanessa.A presidente Márcia lembra a necessidade de termos a comissão eleitoral 

para eleição da mesa do Comdedica. A prorrogação do mandato atual foi por seis 

meses e já temos que nos organizar. RELATÓRIO DE ATIVIDADES – Rosangela, 

secretária dos conselhos, lembra que o CMAS já fez resolução. É necessário que 

sejam enviadas em PDF, para o e-mail do COMDEDICA, até dia 31 de março 

próximo, acompanhado de Ofício. Márcia relembra a importância de que todo o 

documento enviado à secretaria, seja acompanhado de Ofício especificando o que se 

trata e para quem se destina o documento. Micheli lembra que os Planos de Ação para 

2020 e Relatórios de 2019, ainda não possuem Resolução. Em outra ocasião foi feita 

a aprovação em bloco, para agilizar o processo de resoluções, A presidente sugere que 

a comissão de políticas faça o levantamento dos Planos que ainda estão por serem 

analisados e tragam na próxima plenária. CONSELHO TUTELAR – Dione e 

Patrícia representando, trazem o funcionamento do conselho durante a “Bandeira 

Preta” decretada pelo Estado em função do agravamento da pandemia na Região. 

Estão trabalhando em regime de plantões na sede, até as 17 h, com escala e 

agendamento com as famílias. Em casos urgente, se aplica os encaminhamentos 

necessários. Há um estagiário fazendo o acolhimento na sede. O Planejamento 2021 

está constantemente sendo revisto, no que diz respeito às participações nas Redes. A 

coordenação iniciou a aproximação com CREAS e a diretoria da proteção especial 

para pensar a melhor forma de atender as famílias encaminhadas pelo CT. Hoje as 



famílias levam em mãos a guia e agendam com a equipe do Creas, sendo que um dia 

na semana terá acolhida aberta, nas terças das 8 às 11 horas. Sobre a “busca ativa” de 

estudantes da rede municipal, se tem a conta que 3.900 estudantes não tiveram 

nenhum contato com a escola durante o ano de 2020 e o CT faz esse trabalho em 

conjunto com a SMED.  Odair Parode, IEDE, ressalta que, como instituição que 

trabalha com crianças e adolescentes, deveria também atuar em parceria na busca 

ativa para diminuir a evasão. Sugere reunião com SMED e CT. Renata fala que a 

secretaria da educação está muito atuante, nas buscas, na distribuição dos kits de 

alimentação, onze mil já distribuidos e 11º entrega já está sendo organizada. Relata 

que todas as secretarias auxiliaram na primeira entrega a mais de 90 instituições. 

Entende que ainda tem que ser melhorado o mecanismo de busca e acompanhamento 

para minimizar o quadro. Dione ainda relata que, desde janeiro houve avanços com 

Smed, mas na Rede estadual não, cujas denúncias de evasão só chegam no final do 

ano. Foi feito reunião com a promotora Dra. Luciana para aproximar isso. Também 

possuem grupo com a Smed para tratar disso. Eliene Amorin relata que acompanha 

todo o trabalho da Smed, e como as OSCs possuem abrangência das vulnerabilidades, 

podem participar  mais dos debates e do próprio trabalho de busca. A Busca Ativa 

iniciou em Agosto com as aulas remotas. O GT criado tem interesse que a criança ou 

adolescente tenham  algum movimento interativo com a escola, mas não leva 

atividade até os alunos. Assistência e Saúde trabalham em conjunto. A Rede 

municipal tem 29.000 alunos. Convida os conselheiros a fazerem parte do grupo. 

FÓRUM DCA – Eliene relata que se iniciou o planejamento estratégico e que foi 

solicitado reunião com secretário da Saúde na Campanha “Vacinas Já”.. Eliene 

aproveita o momento e faz uma memória do percurso de  Charles Pranke na luta pela 

criação de Políticas, na militância por direitos, no trabalho da criação do Eca, em 

muitas pontas, atuando desde a década de 80. O Fórum DCA deixa sua homenagem a 

esse inestimável  companheiro. VACINAS JÁ – Eliene traz também o lançamento da 

campanha pela Câmara de vereadores, através da vereadora Ana Affonso, pelo direito 

do município adquirir vacinas, atualmente proibido pelo governo federal. O Fórum 

também traz a questão levantada pelos acolhimentos, sobre o encerramento do 

“Isolamento Vertical”, feito no Monte Alverne, pela AMMEP, Instituto Lenon e 

Isaura Maia, que visam a quarentena para crianças e adolescentes que são 

institucionalizados, e o isolamento se for comprovado que estão positivos para Covid. 

O encerramento dessas atividades, pelo fim do recurso federal, marcada para 24 de 

Março e 7 de Abril, acarretará uma necessidade de que os acolhimentos façam essa 

parte, mas que esses não possuem condições de fazê-lo. Traz essa problemática ao 

Conselho, fazendo a leitura de ofício que será encaminhado à SDS e outras 

secretárias, reivindicando a continuidade desses equipamentos. A presidente entende 

a necessidade da continuidade dos serviços, visto o agravamento da pandemia e 

questiona se há alternativas, pois, enquanto Conselho precisamos pensar na proteção 

das crianças e adolescentes. Jessica, Isaura Maia, fala que somente atualizar os Planos 

de Contingência não resolve esse problema nas instituições. Ricardo Charão fala no 

reordenamento da SDS nos serviços à população de rua, que será apresentado no 

CMAS e que até o momento as instituições não enviaram essa demanda à secretaria. 

O que permitiu a criação destes serviços citados, foram os Decretos 378 e 369 de 



2020, serviços para o enfrentamento da pandemia, investidos em quatro Termos de 

Parceria, que teria se encerrado em final de 2020 mas, pela sobra de recursos, ficou 

estendido até Março e Abril. Ressalta que conhece a importância desses espaços, mas 

não há recursos para continuidade. É necessário pensar em alternativas. A presidente 

fala das dificuldades que serão enfrentadas pelos acolhimentos e que se deve procurar 

recursos em outras secretarias, para que direcionem para a assistência. O município, 

como um  todo tem que buscar isso e essa demanda deve ir ao CMAS. A presidente 

propõem uma plenária conjunta com o Conselho de Assistência para aprofundar a 

discussão, o que foi aprovado pela plenária. Eliene fala que levará na próxima 

reunião com a Alta Complexidade, na próxima quinta feira e considera que o CT dará 

apoio às reivindicações. Seguindo ainda com Fórum, Odair Parode, Iede, traz a 

preocupação do Fórum de participar da construção do PPA do governo, que está em 

andamento e que as instituições deveriam participar. Micheli traz a necessidade de se 

colocar o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes para 

dentro do PPA.  Márcia sugere levar para a Comissão de Monitoramento do Plano 

essas questões, visto que no Plano há a previsão de que seja colocado no Orçamento e 

que são  várias secretarias envolvidas. RELATO DAS COMISSÕES – Não foram 

trazidas demandas das comissões. COMITÊ DE ENFRENTAMENTO ÀS 

VIOLÊNCIAS – Tatiana traz o encontro do dia 1º de Março, do GT que está  

trabalhando na atualização do Plano de enfrentamento às violências, e a sugestão que 

seja disponibilizada verba para apoio dessa atualização, no valor disponível no Plano 

de Aplicação do Conselho. E traz a sugestão que o Proame abarque esse projeto. 

Também traz que o Comitê necessita que esse Plano atualizado tenha o alcance maior 

que o atual, de dois anos. Para a Semana “18 de Maio” traz a importância que todos 

participem, trará a programação na próxima plenária. INFORMES – Jessica, 

Instituto Lenon, solicita plenária extraordinária para trazer parecer de dois projetos. 

Nada mais havendo a tratar, a presidente Márcia Martins encerra a presente plenária, 

às 16.46h, e, para constar, eu Rejane Bottega Victoria, lavrei a presente ata. 


