
Ata Nº 6 

Plenária extraordinária de 15/03/2021 

Aos quinze dias do mês de Março de dois mil e vinte um, reuniram-se os 

Conselheiros e Conselheiras do Comdedica, em plataforma virtual no Google-Meet, 

para plenária extraordinária. A presidente Márcia Martins dá as boas-vindas e inicia a 

plenária às 13:35h. A presidente traz a memória do que motivou esta extraordinária - 

Manutenção de 1 (um) serviço de acolhimento provisório e preventivo de crianças e 

adolescentes encaminhados aos acolhimentos institucionais, prevenindo que possível 

contaminação do COVID 19 não chegue aos acolhimentos. Não houve reunião como 

planejado com CMAS, SDS, Comdedica e prefeito, mas houve reunião com o 

Gabinete de Crise e SDS, que chegou a outros encaminhamentos. Fábio Bernardo, 

Secretário do Desenvolvimento Social relembra a Resolução do Conanda número 

137, Art. 16, alterado em Abril 2020, sobre uso do Fundo Municipal dos Direitos de 

Criança e Adolescente, para utilização em caso de calamidade, onde faculta a 

utilização para ações na pandemia. O que tornaria possível uso do recurso do fundo 

para o Serviço Provisório, mas o governo municipal optou por aportar R$ 82.500,00 

para os acolhimentos e o reordenamento do recurso para a manutenção do serviço 

conduzido pela Ammep de 25 de Março a 24 de Junho do corrente ano. Desta forma o 

município terá somente um serviço e não como anteriormente. Foi conversado com 

Isaura Maia, que também conduzia um dos serviços de prevenção, explicando os 

motivos pela qual ficará a Ammep com a prorrogação do trabalho que já conduz no 

Monte Alverne, onde acolhem crianças e adolescentes com suspeita e os já 

confirmados como positivos e adultos positivos para Covid 19, para o devido 

isolamento. Importante salientar, continua o secretário, que o investimento da 

prefeitura foi de R$ 4.839.072,89 em parceira com a sociedade civil. 82% são 

recursos municipais, oriundos do IPTU, ISSQN e outros. Nenhuma parceria seria 

possível com recursos federais. O recurso então é da Proteção Especial que deverá ser 

reposto. A presidente elogia a iniciativa do município e o compromisso. Várias 

manifestações de gratidão e reconhecimento do empenho do secretário e do governo 

municipal. Odair Parode, Iede, traz a necessidade da discussão da sociedade civil para 

apoiar essa secretaria. A presidente agradece à gestão, pois sabe que a pessoa do 

secretário sempre teve grande compromisso com o Conselho. Também ressalta que 

temos que pensar em Edital para mais ações na pandemia. O secretário traz às Oscs 

que não haverá possibilidade de aumento per capita nesse ano, o esforço no 

investimento para o enfrentamento da pandemia é muito grande e há limitações, 

como nas OSCs. Lembra que o encerramento dos serviços não era surpresa para as 

entidades credenciadas. Mas o agravamento da pandemia trouxe a necessidade da 

continuidade, como reforça Eliene Amorin, Isaura Maia. É preciso estar ao lado da 



população que está sofrendo, é um momento de união. Fábio coloca que, enquanto 

poder público, não pode ficar calado para as atrocidades que estão acontecendo, 

como a manifestação em frente ao hospital centenário, não podemos temer enfrentar 

os fascistas, não se pode ficar só assistindo. Defender a vacina, liberando o comércio, 

sem voltar ao lockdown, isso que é necessário. Os números de óbitos aumentou. 

Eliene pede apoio a petição do movimento Vacinas Já, que se continue o movimento 

pela vacinação dos trabalhadores do SUAS. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se 

a plenária às 14:19, da qual para constar, eu Rejane Bottega Victoria, lavrei a presente 

ata. 

 


