
 

 
Ata nº 08/2021 

 

Aos sete dias do mês de Abril de dois mil e vinte e um, reuniram-se os conselheiros e conselheiras do 

Comdedica em plenária ordinária, em plataforma virtual do Google-Meet. A presidente Márcia 

Martins deu as boas vindas e iniciou-se as 13:42h. A presidente pergunta se há observações sobre as 

quatro atas do mês de Março enviadas para leitura, não havendo manifestações, coloca em votação. 

Aprovadas as atas 4, 5 6, e 7 de Março de 2021. A ata 7 , de 24 de Março, teve uma abstenção. 

Seguindo, a presidente   faz o destaque do lançamento em forma física do Plano decenal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes feito na data de ontem. Foram editados apenas 150 exemplares 

devido ao alto custo, mas encontra-se também na forma digital. Cada instituição poderá retirar um 

exemplar na SDS. O Plano está com 163 páginas e foi um trabalho conjunto com coleta de dados, 

discussões, muito trabalho da Fabiane Asquidamini e Marcela Fonseca para dar luz a esse importante 

documento que vai nortear as ações pelos próximos dez anos, na área da criança e adolescente. Agora 

deve ser ser executado à várias mãos. Conselho Tutelar solicita a antecipação de pauta. A presidente 

passa a direção da plenária ao vice presidente Ricardo Charão, em razão de compromisso. Charão 

passa a palavra ao Conselho Tutelar, CT Patricia Gioacomini fala em nome do CT Norte e Centro. 

Traz a informação do horário de atendimento ao público na sede do Conselho, das 8 às 14, após esse 

horário é trabalho administrativo. Também, concomitante segue home-office. Informa da reunião com 

o CREAS, que flexibilizou o acolhimento das famílias de forma presencial nas terças-feiras pela 

manhã. Também foi criado um link onde o CT pode ter acesso às reuniões e atas. No relacionamento 

com SMED, há um grupo de whatsapp que muito agiliza para recebimento de retornos e as respostas 

para as famílias. No processo da "Busca Ativa" com a promotora, foi liberado um manual que visa 

localizar de forma mais rápida, as famílias que não estão tendo contato com as escolas, onde a Rede 

vai poder contribuir. A próxima reunião com a promotora será dia 11 de Maio às 14h. Ainda relata 

que hoje é um dia de mobilização dos Conselheiros Tutelares para terem direito às vacinas. São 2.635 

no estado e 8 já vieram à óbito. 38 cidades do RS já vacinaram e apelam ao governo municipal que 

os coloquem como prioritários também. o vice presidente Charão fala do encontro que a SDS teve 

com os conselheiros e da ata onde se relata os fluxos estabelecidos. Seguindo a pauta, COMISSÃO 

ELEITORAL - fica estabelecida a comissão que conduzirá a eleição dos novos conselheiros/as 

composta pela Casa Auxiliadora, Vida Nova e Pandorga. EDITAL- Simone Lindenmayer, SDS, 

equipe Técnica da secretaria, coloca que o Edital foi feito sob uma bandeira laranja, onde se 

vislumbrava o reinicio das atividades presenciais. A comissão entende que a piora no quadro da 

pandemia, prejudica o Eixo 1 do Edital. No Edital não havia instrução clara sobre isso. No Eixo 2 

havia entendimento. Em reunião com a presidência do Conselho, ficou estabelecido  que haveria a 

possibilidade de readequar o valor do Edital que teve o extenso incorreto e readequação das datas. 

Ficou estabelecido que o Conselho fará a Resolução sobre o que precisa ser adequado – valor e 

cronograma. E também a observação que o Eixo 1 possa ser executado de forma remota. Lisiane 

Wachholz, gestora do Fundo, coloca que cabe ao Conselho deliberar. Informa que 4 OSCs não 

apresentaram os projetos na forma digital, e que já estariam inaptas. Outra opção é o cancelamento 

do Edital. Também reforça que no Edital não há vedação de se ter a execução de forma remota. Tatiane 

Lima, Unisinos, lembra que em plenária foi solicitado às OSCs que previssem os dois formatos. 

Micheli Duarte, Proame, relata que a demora de se obter o resultado do processo de avaliação dos 

projetos causou impacto nas instituições. No ano passado foi muito falado em saúde mental e muitas 

OSCs pensaram os projetos para trabalhar essa questão. Simone traz que a reedição do Edital dará 



oportunidade das OSCs que hoje estão inaptas. Foi questionado de quanto tempo seria necessário 

para a reedição e foi informado que no mínimo 60 dias, pois 30 dias o Edital tem q ficar aberto. Como 

não houve consenso,  Charão coloca em votação: Proposta 1, mantém o Edital e se corrige com a 

Resolução; Proposta 2, Republicar o Edital dando oportunidade de quem foi considerado inapto possa 

participar. Por 5 votos a 4, vence a proposta 2. Houve 5 abstenções, onde foi a maioria dos 

conselheiros governamentais. CALENDÁRIO DO ENCONTRO DAS COMISSÕES – Projetos – 

terceiras   Quintas-feiras do mês; Finanças – primeira Terça-feira do mês, das 9h ao meio dia; Políticas 

– Quartas-feiras que antecedem às plenárias, das 13:30 às 15:30. Comissão de Registro não 

apresentou data. Mesa do Comdedica- quarta-feira que antecede à plenária, às 16 h. Charão coloca 

que será criado um calendário único na SDS prevendo todas as datas de reuniões. FMDCA – Lisiane 

traz que muitas OSCs não tem atentado para o prazo de prestação de contas. Juntamente com a 

comissão finanças, fez levantamento e notificou cada instituição do tempo que teriam para apresentar. 

FÓRUM DCA – Odair Parode, IEDE, traz que o Fórum tem debatido e vem trazendo questões para 

discussão nos Conselhos. Uma das questões debatidas é da Rede Solidária. As Oscs, pelo trabalho 

que executam nas regiões, deveriam estar inseridas nessa ação. O Fórum entende que um projeto 

desse nível deveria ter as instituições como parceiras que qualificaria mais o trabalho. Essa ação que 

São Leopoldo está fazendo é a única na região e as instituições poderiam contribuir. O Fórum pensou 

numa lista única, onde se poderia verificar quem não está tendo acesso e quem acessa em mais pontos. 

Odair também traz a preocupação com os educadores  e nesse ponto também a preocupação com a 

baixa remuneração e que recurso para décimo terceiro e férias que não estão contemplados no Termo 

de Colaboração e as instituições tem que dar conta de todas as garantias aos trabalhadores. Também 

foi discutido que deveríamos pensar em projetos que vão além do atendimento das nossas famílias, 

se pensou em projeto do Fundo para atender crianças que não são público das nossas instituições. 

Bruna, SOS Criança traz a necessidade de projeto para aquisição de cestas de alimentos e Odair 

complementa a necessidade de fornecer o “vale gás” pela dificuldade que estão tendo de adquirir esse 

item essencial. Charão traz que até o ano passado, o movimento da Rede Solidária era atribuição da 

Secretaria Geral de Governo e hoje está com a Secretaria de Desenvolvimento Social-SDS. Já temos 

a lista única com as organizações e com os beneficiários. Foi feito trabalho de qualificação e hoje, 

dos 9mil beneficiários, reduziu-se para 7.700 em função da duplicidade de nomes. Solicita que o 

Fórum formalize essas questões à secretaria. É intenção migrar o Benefício da Cesta Básica para o 

Programa de Renda Básica. Charão aproveita para tecer agradecimento à empresa Taurus que 

contribuiu prontamente à solicitação da SDS com o fornecimento de cestas à todas as crianças e 

adolescentes atendidos pelas OSCs. Joiza, Casa Aberta, relembra que nunca se conseguiu avançar na 

questão do Décimo-terceiro, em ano de Edital, o coletivo deve se debruçar sobre o tema. Sobre edital 

para aquisição de alimentos, Charão propõem discussão ampla na próxima plenária. Lisiane relembra 

que para o Edital sem chamamento publico de Abril de 2020, foi disponibilizado R$60 mil reais. 

Seguindo pauta, LEI DO COMDEDICA E CT – Charão solicita que os conselheiros/as façam a 

leitura e tragam suas observações para a plenária do dia 20 próximo. RELATO DAS COMISSÕES 

– Comissão de Projetos: Maristel traz o pedido de prorrogação do projeto do Proame, com parecer 

favorável pela comissão:  “Projeto  Diagnóstico Sócio Territorial das crianças e adolescentes de SL” 

no valor de R$ 37.500,00, para Maio de 2021 e relocação de rubricas “coquetel lançamento 

alimentação” e assessoria especializada para pagamento de RH. Colocado em votação, aprovado pela 

plenária com uma abstenção. O projeto da Apramor, “Capacitando a Apramor” foi suspenso para 

adequações. Comissão de Finanças: se reuniu dia 17 de Março e traz os projetos com parecer 

favorável: Casa Auxiliadora - “Sustentando vidas” de R$ 9.511,20, Centro Medianeira - “Som na 

Caixa” de R$ 15.000,00 e em reunião no dia 6 e Abril, parecer favorável à prestação de contas do 

COL - “30 anos do Estatuto”, de R$ 15.000,00; AMMEP - “Direito ao Lazer”. Colocado em votação: 

Aprovado pela plenária. Sobre a instituição JUADI, prestação de contas de projeto de 2015, com 

reprovação e Resolução para a devolução do recurso, não tendo nenhum fato novo que pudesse alterar 

a decisão, a plenária entende por manter a Resolução 61 que reprova a prestação de contas do Projeto 

Projeto Visão para o Futuro e a devolução do valor de R$ R$13.648,00. Comissão de Registros 

não tem relato. Comissão de Políticas – Charão coloca as tarefas que a comissão tem: Relatórios de 



Atividades de 2019 e  2020 e  Planos de Ação de 2020 e 2021. Charão sabe que há já Resolução de 

aprovação em Bloco dos Planos de Ação de 2020 e Relatórios de 2019. Na verificação destes, observa 

que faltou relatório de 2019 de três instituições : IEDE, APAE, Instituto Lenon. Solicita então que 

essas instituições enviem à secretaria para que seja concluída essa etapa. COMITÊ DE 

ENFRENTAMENTO ÀS VIOLÊNCIAS – Micheli traz que na última plenária apresentou a 

proposta de utilizar o recurso do Fundo Municipal, que contemplado ao  Comitê no Plano de 

Aplicação de R$ 30mil reais, para Projeto de assessoria na atualização do Plano de Enfrentamento 

que data de 2016. O Proame coordenará o projeto. Micheli traz também o calendário da “Semana 18 

de Maio”: 17/5 lançamento de filtro no Facebook; 18/5 proposta de Live como lançamento da Cartilha 

dos Acolhimentos, Projeto Proame, às 19 horas; 19/5 Proposta que as OSCs apresentem uma mostra 

de trabalhos virtual, das crianças e adolescentes atendidos nos espaços, que pode ser fotos, desenhos, 

cartas; 20/5 aberto ao Comdedica, ao Conselho Tutelar e à Rede; 21/5 encerramento com Live do 

Comitê, trazendo o histórico da evolução desse espaço. Nada mais havendo a tratar, o vice presidente 

Charão encerrou a plenária às 16.08, agradecendo a presença de todos e todas e, para constar, eu 

Rejane Bottega Victoria lavrei a presente ata. 


