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ATA Nº 01/2017
Aos quinze dias do mês de fevereiro de 2017, nas dependências do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CEAC), situado a Rua 14 de julho, 713, às oito horas,
aconteceu assembleia ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente – COMDICA, conforme convocação. Nesta reunião estiveram presentes:
Paulo Ricardo Scariot, representando a União das Associações de Bairros e Presidente
do COMDICA; Siliane Ariotti – representando a Ordem dos Advogados do BrasilFarroupilha; Vanusa Tavares de Oliveira (titular) e Cristiane Rotili (suplente),
representando a Associação Farroupilhense Pró-Saúde; Ivana Menzen Vigolo
(suplente), representando a Secretaria Municipal de Educação; Andréia de Assunção
(suplente), representante do Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra; Maria Isabel de Lucca,
representante da Associação Mão Amiga – Farroupilha; Viviane Paula Rosa,
representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Farroupilha;
Bruna Picolotto Soares, representando o Fórum DCA. Paulo Ricardo Scariot iniciou a
reunião dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Recebemos os ofícios
de indicação dos seguintes representantes para o COMDICA: Paulo Ricardo Scariot
(titular) e Anésio Dalzóchio (suplente) da União das Associações de Bairros de
Farroupilha (UAB); Dra. Siliane Ariotti (titular) e Dra. Eva Beatriz Noro (suplente) da
Ordem dos Advogados do Brasil – Subseção de Farroupilha/RS; Valmir Heineck (titular)
e Andréia de Assunção (suplente) do Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra; Vanusa
Tavares de Oliveira (titular) e Cristiane Rotili (suplente) da Associação Farroupilhense
Pró-Saúde; Giselle Rombaldi Somacal da Secretaria Municipal de Saúde; Viviane Paula
Rosa (titular) da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Farroupilha.
O presidente iniciou fazendo a prestação de contas do mês de janeiro. Apreciação e
aprovação dos Projetos do CEDICA/FECA, conforme Edital nº 01/2016; recebemos os
seguintes ofícios: Associação Farroupilhense Pró-Saúde apresentou o Projeto:
“Transportando Vidas” da Casa Lar Pe. Oscar Bertholdo e a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Zelinda Rodolfo Pessin apresentou o Projeto “Protagonista Jovem” –
prevenção e combate à drogadição. Os dois projetos foram aprovados por
unanimidade. Foi necessário fazer alteração na data do evento de prestação de contas
do COMDICA, que seria realizado no dia 15/03 para o dia 16/03. Também ficou
aprovada por unanimidade a confecção e empenho de 30 coletes para a identificação
dos membros do COMDICA e do empenho do coquetel que será servido para 150
pessoas. Percebeu-se a necessidade da criação de um banner para divulgação da
parceria do COMDICA com as instituições que são financiadas pelo FMCA e o mesmo
ficará exposto na instituição e será levado junto aos eventos que participarem. Ficou
aprovada a confecção e empenho de 20 banners para este fim. A eleição do novo
presidente será realizada na próxima assembleia, quando tivermos a indicação, via
ofício, de todos os representantes do COMDICA. Recebemos o ofício do Conselho
Tutelar da Criança e do Adolescente informando a nova composição da coordenação
deste órgão, para o primeiro semestre de 2017: Coordenador – Ivanor Tadeu Romagna
e Secretária Geral: Maria Beatriz Damin Breda, também foi apresentado o relatório dos
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atendimentos prestados e atividades realizadas pelo Conselho Tutelar no mês de
janeiro e compilação de 2016. Nada mais tendo a constar encerro a presente ata, que
será assinada por mim e demais presentes.
Ivana Menzen Vigolo - (Secretaria Municipal de Educação) _________________________
Paulo Scariot - (União das Associações de Bairros) _________________________________
Siliane Ariotti - (OAB) __________________________________________________________
Andréia de Assunção - (Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra) _________________________
Maria Isabel de Lucca - (Associação Mão Amiga – Farroupilha) ______________________
Vanusa Tavares de Oliveira (Pró-Saúde) __________________________________________
Cristiane Rotili - (Suplente - Pró-Saúde) __________________________________________
Viviane Paula Rosa - (APAE de Farroupilha) ______________________________________
Giselle Rombaldi Somacal - (Secretaria Municipal de Saúde) ________________________
Bruna Picolotto Soares - (Fórum DCA) ___________________________________________
Rita Neis - (DMEL) _____________________________________________________________
Anazilda Theodoro - (Rotary) ___________________________________________________
Dilço Batista Rodrigues - (Conselho Tutelar) ______________________________________
Ivanor Tadeu Romagna - (Conselho Tutelar) ______________________________________

