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ATA Nº 02/2017
Aos oito dias do mês de março de 2017, nas dependências do Centro de Atendimento
ao Cidadão (CEAC), situado a Rua 14 de julho, 713, às nove 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 Brasil-Farroupilha; 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; Viviane Paula Rosa, representando a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE de Farroupilha; Bruna Picolotto Soares,
representando o Fórum DCA; Rita Elisa Leissmann Neis, representando da Associação
Mão Amiga Farroupilha – AMA; Paula Lopez Mello, representando da Secretaria
Municipal de Finanças; Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
Assistência Social (AUSENTE) e Habitação (AUSENTE). Paulo Ricardo Scariot iniciou a
reunião dando boas vindas e agradecendo a presença de todos e parabenizando as
mulheres presentes pela passagem de seu dia. Inicialmente foi feita a prestação de
contas do mês de fevereiro. Recebemos os ofícios de indicação dos seguintes
representantes para o COMDICA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Habitação - Renata Trubian (titular) e Glória Maria Menegotto (suplente) da
Assistência Social; Odacir Luis de Jesus (titular) e Juliana Baldez da Habitação; Vinicius
Grazziotin de Cezaro (titular) e Ivana Menzen Vigolo (suplente) da Secretaria Municipal
de Educação; Rita Elisa Leissmann Neis da Associação Mão Amiga Farroupilha - AMAF e
Paula Lopez Mello (titular) e João Luiz Scherer Filho (suplente) da Secretaria Municipal
de Finanças. Devido à prorrogação do prazo para a apresentação de projetos para o
CEDICA/FECA, conforme Edital nº 02/2016, recebemos o ofício da APAE para
apreciação do Projeto “Preservando o Bem Estar e Saúde Mental da Criança e
Adolescentes com Deficiência”, para a aquisição de uma lousa digital, projetor
multimídia e acessórios, providenciar móveis, decoração e literatura adequada para a
biblioteca e adquirir e instalar aparelhos adequados (Academia ao ar livre), o qual foi
aprovado por unanimidade. O presidente fez um relato da visita realizada na Fazenda
Esperança, onde se encontram oito adolescentes, sendo quatro de nossa cidade em
tratamento, porém, a comissão constatou algumas irregularidades para esse tipo de
atendimento, tendo sido feito um Termo de ajustamento com o Ministério Público,
com prazo para adequação. Sobre o evento de prestação de contas, aconteceu uma
situação que prejudicou a divulgação do evento, não foram impressas as etiquetas de
envio para a lista de precedência que foram solicitadas na data de 03/01/2017, no
Gabinete do Prefeito Municipal, e o COMDICA comunicará ao Poder Público o ocorrido
e os transtornos acarretados, a fim de que o Conselho receba todo o apoio necessário
ao desenvolvimento de suas atividades. A Eleição da nova Diretoria do COMDICA foi
feita por aclamação e ficou constituída da seguinte forma: Paulo Ricardo Scariot presidente, Siliane Arioti - vice-presidente, Ivana Menzen Vigolo - primeiro secretário e
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Giselle Rombaldi Somacal - segundo secretário, com mandato para os anos de 2017 e
2018. Formação das Comissões: Corregedoria – serão enviados ofícios, para que as
entidades que devem compor esta comissão indiquem seus representantes; Cadastro Giselle Rombaldi Somacal, Rita Elisa Leissmann Neis, Paula Lopez Mello e COMPETI Cristiane Rotili (titular) e Paulo Ricardo Scariot (suplente). Foi informado o Cronograma
das assembleias do COMDICA para o ano de 2017. Foi apresentado o relatório dos
atendimentos prestados e atividades realizadas pelo Conselho Tutelar no mês de
fevereiro de 2017. 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) __________________________________________________________
Vanusa Tavares de Oliveira - (Pró-Saúde) _________________________________________
Cristiane Rotili - (Suplente - Pró-Saúde) __________________________________________
Viviane Paula Rosa - (APAE de Farroupilha) ______________________________________
Giselle Rombaldi Somacal - (Secretaria Municipal de Saúde) ________________________
Paula Lopez Mello - (Secretaria Municipal de Finanças) ____________________________
Bruna Picolotto Soares - (Fórum DCA) ___________________________________________
Rita E. L. Neis - (Associação Mão Amiga) _________________________________________
Ivanor Tadeu Romagna - (Conselho Tutelar) ______________________________________

