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ATA Nº 03/2017
Aos doze dias do mês de abril de 2017, nas dependências do Centro de Atendimento
ao Cidadão (CEAC), situado a Rua 14 de julho, 713, às oito horas, reuniu-se a Comissão
de Cadastro para analisar documentação recebida para solicitação de nove cadastros
junto a esse Conselho, será solicitada a documentação pendente para que o cadastro
possa ser emitido. E 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) AUSENTE e Cristiane Rotili (suplente), representando a Associação Farroupilhense PróSaúde; Vinícius Grazziotin De Cezaro (titular) e 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 (AUSENTE); Rita Elisa Leissmann Neis,
representando da Associação Mão Amiga Farroupilha – AMAF; Paula Lopez Mello,
representando da Secretaria Municipal de Finanças; Renata Trubian (titular),
representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
Assistência Social e Habitação (AUSENTE); Vania Elizabete Fitarelli (titular),
representando a AMAFA; Valmir Heineck, representando o Grupo Escoteiro Rouxinol
da Serra – 275/RS (AUSENTE). Paulo Ricardo Scariot iniciou a reunião dando boas
vindas e agradecendo a presença de todos. Inicialmente o Capitão Tonatto da Brigada
Militar pediu espaço para falar sobre os Projetos PROERD (alunos e pais) e Estudante
Cidadão, com a finalidade de enfatizar a questão de resistência à violência e às drogas
e da possibilidade de apresentar projeto para ser financiado pelo FMCA, foi
esclarecido, conforme Edital em vigor, que a entidade precisa estar inscrita no
COMDICA no ano anterior à apresentação do Projeto. Foi feita a prestação de contas
do mês de março. Recebemos os ofícios de indicação dos seguintes representantes
para a Corregedoria para o biênio 2017 e 2018: - Conselho Tutelar: Ivanor Tadeu
Romagna (titular) e Dilço Batista Rodrigues (suplente); - Fórum DCA: Cristiane Rotili
(titular) e Bruna Picolotto (suplente); - Poder Executivo: Regiane Aparecida Cargnin
(titular) e Cristiano Soare (suplente); - OAB: Siliane Arioti (titular) e Eva Beatriz Noro
(suplente). Projeto DMEL – foi informado que ainda não iniciaram o Projeto e o
Presidente sugere que o repasse será feito de acordo com os meses em que o projeto
for executado, o que vale para todos os demais projetos; a sugestão foi aprovada por
unanimidade. Avaliação do evento de prestação de contas - todos que se
pronunciaram gostaram do evento, acharam válida a iniciativa de prestar contas,
mostrando onde o dinheiro do FMCA foi investido em 2016; a Rita sugeriu que fosse
organizado outro evento para o mês de outubro, não de prestação de contas, mas de
sensibilização de contadores e comunidade, para que possamos incrementar a
arrecadação, com maior porcentagem de doação nas Declarações de Imposto de
Renda. Análise e protocolo dos cadastros solicitados, todos foram acolhidos e os
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cadastros serão emitidos no momento em que toda a documentação pendente for
entregue. Foi informado pelo Presidente as alterações que deverão ocorrer para
elaboração do Edital para financiamento de Projetos em 2018, em razão da Lei 13019,
sendo a principal delas que o COMDICA definirá as áreas de investimento,
especificando os serviços que serão objeto dos projetos. Isso acarretará a necessidade
de que conste no Estatuto das entidades a finalidade específica de atuação, de acordo
com os objetivos definidos no edital. Na próxima assembleia do COMDICA deverão ser
indicadas as áreas de financiamento. Solicitação via ofício, para readequação dos
valores discriminados no Projeto financiado pelo FMCA do CPM da EMEF Angelo
Venzon Neto, ficando assim redefinido: R$: 1.400,00 para o pagamento dos impostos e
R$: 5.800,00 para a confecção das pilchas para as invernadas, mantendo o valor total a
ser financiado para o Projeto de R$: 30.000,00. Aprovada por unanimidade. Solicitação
via ofício, para alteração do cronograma de aplicação de recursos apresentada no
Projeto financiado pelo FMCA do CPM da EMEF João Grendene, para que os valores
ainda não pagos sejam repassados em três parcelas de R$: 9.000,00 nos meses de
abril, maio e junho. A proposição do Presidente é de que fosse mantida proposta inicial
do repasse trimestral, conforme previsto anteriormente e de acordo com a prestação
de contas, até porque o projeto trata de recursos humanos. Foi aprovada por
unanimidade esta proposição. Foi apresentado pelo Coordenador do Conselho Tutelar
o relatório dos atendimentos prestados e atividades realizadas no mês de março 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) __________________________________________________________
Cristiane Rotili - (Suplente - Pró-Saúde) __________________________________________
Vanessa Antunes - Estagiária de Serviço Social ____________________________________
Viviane Paula Rosa - (APAE de Farroupilha) ______________________________________
Giselle Rombaldi Somacal - (Secretaria Municipal de Saúde) ________________________
Paula Lopez Mello - (Secretaria Municipal de Finanças) ____________________________
Rita E. L. Neis - (Associação Mão Amiga) _________________________________________
Ivanor Tadeu Romagna - (Conselho Tutelar) ______________________________________
Adriano Colferai - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude ________________________
Eduardo Reis Soares – Instrutor de Música Contraturno da EMEF 1º de Maio _________
Mirian Giacomel Maffei – EMEF Teotônio Vilela e Colégio São Tiago _________________
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Reanata Trubian - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação
_____________________________________________________________

Terezinha Varisco - CPM EMEF Angelo Venzon Neto e Centro Ocupaciol _____________
Vania Elizabete Fitarelli – AMAFA _______________________________________________

