
 

 
 

Ata nº 12/2021 
 

Aos dois dias do mês de Junho de dois mil e vinte um, reuniram-se em plenária Ordinária, 
conselheiros e conselheiras do Comdedica, em plataforma virtual do Google-Meet, às 13:39h. 
A presidente Márcia Martins deu início à plenária, dando as boas vindas a todos e todas. 
Primeira pauta, aprovação das atas 10 e 11. A presidente coloca em votação e pergunta se a 
plenária tem algo a acrescentar ou corrigir. Não havendo manifestação, as atas 10 e 11 foram 
aprovadas com uma abstenção cada uma. RELATO DAS COMISSÕES - Comissão de 
Registro -  Tatiane Lima, Unisinos, traz a situação da Tenda do Encontro, que pede registro 
no conselho porém, não sendo uma instituição formal como as demais do conselho, não possui 
a documentação completa exigida para registro. A comissão entende a importância do trabalho 
realizado em região de alta vulnerabilidade e traz ao conselho essa situação. Do mesmo modo, 
outros trabalhos assistenciais em ocupações são realizados na cidade, atendendo a um grande 
número de crianças. A Tenda está localizada em região irregular, de ocupação e funciona num 
barracão que é utilizado para outras atividades também. Tatiana sugere uma plenária 
extraordinária onde se possa discutir essa situação. Ricardo Charão, vice do conselho, sugere 
uma pesquisa em outros municípios pra ver como é feito esse registro. Fica marcado plenária 
extraordinária no dia 01 de Julho, às 13.30. A professora Marilene Maia será convidada. 
Comissão de Projetos - Maristel, Vida Nova, traz os projetos analisados, com parecer 
favorável da comissão, para captação via fundo: APRAMOR - Capacitando a APRAMOR 
(projeto novo) - APROVADO - Valor captação: 12.188,75  Valor líquido: 9.751,00. PROAME 
- projeto Plano Municipal de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes 
(novo) - APROVADO - valor captação: R$ 37.500,00  Valor Líquido: R$ 30.000,00. SOS 
CRIANÇA - pedido de alteração de rubrica de projeto em andamento:  Materiais e Uniformes 
SOS Criança - APROVADO - Valor captado: 9.100,00  valor líquido: 7.280,00 - alteração de 
uniformes de ginástica por camisetas, visto que fornecedor cotado não poderá mais fornecer. 
o pedido não altera o objeto desse projeto de 2019, com recurso aportado em 2020. Colocado 
em votação: aprovados pela plenária. EDITAL SANTANDER – a presidente Márcia explica 
que encerra nos próximos dias. O Conselho deve definir o investimento, que será único no 
município. Foi apresentado uma única proposta, projeto da gestão, no valor de R$ 200 mil 
reais para Sala Digital, no CRAS Nordeste, para atender cerca de 80 adolescentes. Foi 
detalhado como se fará esse atendimento e a justificativa da necessidade de ser naquela região, 
com alta evasão escolar indicado com o mapeamento feito pelo município. Colocado em 
votação: Aprovado pelos conselheiros e conselheiras. Comissão de Finanças – Silvia, 
Apramor, traz as prestações de contas de projetos com parecer favorável pela comissão: IEDE 
– Cultura e Lazer, R$ 15 mil, Edital; Centro Medianeira – Prato Cheio de Esperança, R$ 10 
mil, Dispensa de Chamamento; Casa Auxiliadora -  Formação para Conselheiros de Direito, 
R$ 3mil, Plano de Aplicação do Comdedica; Isaura Maia – \tecendo esperança, da máscara 
ao pão, R$ 10 mil, dispensa de chamamento; Isaura Maia – Distanciamento social e 
aproximação afetiva – R$ 3 mil, dispensa de chamamento; Talitha Kum – União e cuidado na 



pandemia, R$ 10 mil, dispensa de chamamento. Colocados em votação – aprovados pela 
plenária. Comissão de Políticas – Isabel Cristina, Talitha Kum, aguarda os Relatórios de 
Atividades que foram entregues até 31 de Março, para análise. Luciane enviará à comissão. 
Comissão eleitoral Comdedica – A comissão reforça a data limite das inscrições, até dia 09 
próximo. FMDCA – Lisiane esclarece dúvida de muitas OSCs : o processo “Dispensa de 
Chamamento Público” segue o Decreto 9163, com a lista de documentos necessários e o 
formato do Plano de Trabalho, diferente do que foi feito em 2020, que foi com versão 
simplificada. A data limite é próxima sexta, dia 4 de Junho, via e-mail ao Comdedica. 
Documentação física, se aprovado o projeto, dia 21 de Junho deverá ser entregue. Karen 
Rocha, Isaura Maia/Fórum DCA, traz o pedido das instituições para que o prazo seja 
estendido até dia 07. A presidente explica que, pelo feriado, não teriam tempo hábil de 
publicar a Resolução para alteração. APAE – Foi recebido ofício da APAE sobre prestação 
de contas pendente e com valor, já com Resolução, de devolução de R$ 45.669,30 (quarenta 
e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta centavos). Os documentos apresentados 
posterior à Resolução não acrescentaram informações novas. A instituição traz ao Conselho, 
a proposta de devolução do valor em 19 parcelas de valor aproximado de R$ 2.400,00 (dois 
mil e quatrocentos reais). A presidente coloca à plenária e contribui com esclarecimentos e 
questiona a gestora do Fundo se o valor está corrigido. Charão coloca que se deve verificar 
na Lei a necessidade de correção, se a Lei prevê, temos que cumprir. Luciana, Apae, coloca 
que está reunindo esforços para compreender toda a situação, porque não acompanhou o 
processo todo, havendo tido nesse tempo, o falecimento da pessoa que fazia a prestação de 
contas e detinha o conhecimento e a troca de diretoria. Relata que a proposta é dentro da 
realidade que a instituição pode honrar. Lisiane relata que o recurso foi aportado em 
17/05/2017, já com a Lei 13019 em vigor e o Decreto 11/2018.  Aguardaremos a consulta da 
correção e após isso, se a instituição mantém a mesma proposta. Charão reforça que temos 
que dar segurança ao processo.  Lisiane traz o saldo do Fundos: R$ 993.148,19. A maior parte 
está destinada às OSCs que fizeram as captações. R$ 250 mil para o Edital atual e para o 
processo de Dispensa de Chamamento.  COMITÊ DE ENFRENTAMENTO ÀS 
VIOLÊNCIAS – Tatiana Lima traz a proposta para o dia 12 de junho, dia de “Combate ao 
trabalho infantil”. Será enviado email às instituições. O GT sugere que seja trabalhado com 
crianças e adolescentes esse tema e que seja postado na página do Comitê. Será feita Live 
com 6 adolescentes, no dia 14. Daniel Passaglia, SEDHU, traz a “Ação dos Cataventos”, uma 
ação para trazer visibilidade ao tema, com cataventos, símbolo do Dia, expostos no canteiro 
em frente à prefeitura, feito pelas crianças e adolescentes, como também uma faixa falando 
dessa atividade. A Ammep já está com mais de 300 cataventos prontos e pensa em atividade 
com os pais em Julho. Daniel pede que o material chegue à Sedhu até dia 10/06. A presidente 
reforça a necessidade de ter esse tema em discussão e como levar isso às comunidades, 
discutir políticas, envolver a universidade da construção de dados. Tatiana também fala em 
artigo para o VS. Daniel convida o Conselho Tutelar para parceria na construção do artigo. 
Dione, Conselho Tutelar, fala que está na pauta do colegiado o tema Trabalho Infantil. 
FÓRUM DCA – Karen traz ao conselho a discussão do Plano Plurianual do município. Traz 
o desejo do Fórum de participar dessa construção. Renata, SMED, sugere que a OP faça 
contato com a Karen. As discussões são regionalizadas e o processo se iniciou na primeira 
rodada, que explica ás comunidades como se dá a consulta. Considera-se importantes as 
contribuições do Fórum. Karen também traz a necessidade das vacinas para os trabalhadores 
do SUAS. Sobre a vacina da gripe H1N1, ainda estão nos grupos prioritários. Ricardo Charão 
já solicitou à Saúde que antecipe para os trabalhadores da assistência. CONSELHO 
TUTELAR – Patricia Giacomine traz o retorno sobre a atividade na Semana de 



Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – houve a participação de alguns 
vereadores. Das vacinas, os conselheiros e motoristas já fizeram a primeira dose. Na reunião 
mensal dos acolhimentos, por conta de denúncias, será iniciado fiscalização a partir deste mês 
aos acolhimentos do município, ato que também é preconizado no ECA.  No dia 07 próximo, 
na reunião com os dois colegiados, serão designadas comissões para tratar de demandas, que 
trará para a próxima plenária. Dione retoma a pauta do sistema equivalente ao SIPIA pra 
registro de informações, pois não se tem dados. A presidente reforça que só se tem a 
construção de políticas com dados. EDITAL ITAÚ – aberto até o final de Julho, no mesmo 
formato dos anteriores, só um por o Conselho. O COL manifesta seu interesse de participar, 
completando dois projetos na área do Trabalho Infantil e situação de rua, onde seria 
interessante agregar mais esse recurso. Jessica Crippa, instituto Lenon, questiona se essa 
aprovação anularia a oportunidade das outras instituições, pois o Instituto tem interesse em 
apresentar projeto. A presidente explica que a plenária pode escolher outra linha de atuação 
que não a que o COL está pleiteando. A plenária não tem conhecimento do Edital, portanto 
não se manifesta, pergunta qual seria a proposta do Instituto, que manifesta definir a linha nos 
próximos dias. Assim, ficamos de enviar o Edital a todos e definir na plenária ordinária qual 
linha será prioritária para o município. Nada mais tendo a tratar, a presidente encerra a 
plenária às 16:32h e, para constar, eu Rejane Bottega Victoria lavrei a presente ata. 


