ATA 06/2018
Aos onze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, reuniu-se no Auditório da
Faculdade FTEC, na Osvaldo Aranha, 419, da cidade de Bento Gonçalves, a
plenária ordinária do COMDICA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente para deliberar sobre várias pautas. O primeiro assunto
contemplou a aprovação da última ata, da plenária de março de dois mil e
dezoito, que fora enviada por e-mail para os conselheiros. O documento foi
aprovado. Na sequência, foram entregues as portarias para os novos
conselheiros. Depois, o presidente apresentou a relação de entidades que
procederam com requerimento de renovação de inscrição de seus programas
no Conselho, conforme disposto pela Resolução 001/2017 do COMDICA.
Anexo a esta ata, seguirá a relação de entidades que já receberam atestado de
pleno e regular funcionamento ou que estão com documentação em análise
pela Comissão de Registros. O próximo assunto tratou da retomada de
trabalhos da Comissão de Monitoramento e Avaliação, que ocorreu na última
semana, e da necessidade de substituição de membros. Atualmente, compõem
a comissão os conselheiros Eliana Casagrande, Vanessa Pires, Eugênio
Rizzardo e Catherine Pithan, e ocorre que os dois últimos, Eugênio e
Catherine, pediram dispensa da tarefa, devido impossibilidade de se
ausentarem de seus locais de trabalho. Foi então aberta para a plenária a
indicação de, ao menos, mais dois nomes, sendo que, ao fim, somente foi
indicado para compor a Comissão o conselheiro Fernando Lavandoski,
representante da Secretaria de Finanças. Posteriormente, a conselheira
representante da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, Rubia
Dornelles, apresentou a Ação Faça Bonito 2018, em lembrança ao dia dezoito
de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes. A ação visa à divulgação do tema através de materiais a
serem distribuídos e de atividades no município. Ao COMDICA, é solicitado
recurso financeiro para confecção dos seguintes materiais de divulgação:
faixas de lona, flyers e adesivos, no valor total de dois mil, duzentos e noventa
e cinco reais. Depois das devidas discussões sobre a relevância e importância
da Ação Faça Bonito 2018, a plenária aprovou o desembolso. A apresentação
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da ação será anexada a esta Ata. Após, fora apresentado o pedido de
alteração de plano de trabalho do projeto Esperança/Pelotão Curumim, da
entidade Associação Amigos da Criança, processo 13.465/2017, em execução
através do termo de fomento 010/2018. As alterações contemplam reescritas
dos itens Proposta de Trabalho (Prazo de execução) e Cronograma de
Execução, condensando o tempo de vigência da parceria de seis meses para
quatro meses, a partir da assinatura, em doze de janeiro de dois mil e dezoito.
A alteração foi aprovada em unanimidade. Na sequência, retomou-se o assunto
do diagnóstico da realidade da criança e do adolescente no município, que
abrangera também o idoso e a pessoa com deficiência, através de seus
respectivos Conselhos de direitos, conforme deliberação anterior. Receberamse três orçamentos: da Universidade Feevale, no valor de cento e vinte e três
mil e quinhentos reais, com prazo de execução de seis meses; da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, no valor de cento e sessenta e três mil,
quatrocentos e doze reais; da Glocal Consultoria, Assessoria e Projetos
Sociais, no valor de cento e doze mil, quatrocentos e cinquenta reais, com
prazo de execução de seis meses. Está sendo aguardado um quarto
orçamento da Universidade de Caxias do Sul para dar andamento ao
diagnóstico, e também se pretende buscar recurso com o poder público e
Conselho de Assistência Social, devido à familiaridade e importância da
pesquisa. A seguir, foi apresentada a movimentação financeira de março.
Assim, foram retomados os valores empenhados para os projetos da
Inexigibilidade e para o Edital de Chamamento Público 01/2017, o bloqueio de
valor para o Edital 01/2018, contabilizada a entrada de recurso de doações e
pagamento das parcelas para os projetos contemplados e em execução, sendo
que o resumo da movimentação segue anexo ao fim deste documento.
Posteriormente, fora tratado da aprovação de registro da entidade Clube
Esportivo Bento Gonçalves. Os membros da Comissão de Registro presentes
manifestaram parecer favorável, com ressalvas, à aprovação. Entendeu-se que
a entidade apresentou os requisitos necessários para o registro, porém seu
Estatuto está em desconformidade com prerrogativas da Lei Federal número
13.019/2014, impactando na possibilidade da organização em firmar parceria
com repasse de recurso público. Ademais, não havendo impedimento quanto a
política da criança e do adolescente, a plenária aprovou o registro da entidade,
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a qual ficará inscrita sob número cento e um, e se seguirão os procedimentos
conforme dispõe a Resolução COMDICA número 001/2017. Por fim, em
assuntos gerais, foi relatado que ocorrerá no dia dezesseis de abril, na
Faculdade Ftec, um encontro para tratar do Plano Municipal da Infância e
Adolescência. Também foi ressaltada a importância das entidades em divulgar
a destinação do percentual de imposto de renda, na época da declaração de
imposto de renda, prática que é permitida apenas para pessoa física, com
destino ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, e cujo percentual é
de três por cento. Por fim, a Sra Ivanice, da entidade Anjos Unidos, convidou
aos presentes a participar do Oitavo Passeio com Veículos Adaptados da Anjos
Unidos, a ocorrer no próximo domingo, dia quinze de abril de dois mil e dezoito.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada
pelo presidente. As demais assinaturas encontram-se no livro de registros.
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