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ATA Nº 04/2017
Aos dez dias do mês de maio 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) – (AUSENTE - Atestado) e Cristiane Rotili (suplente), representando
a Associação Farroupilhense Pró-Saúde; Vinícius Grazziotin De Cezaro (titular) – (
AUSENTE - Representando Sec. Elaine na reunião de Secretários) 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 – Dando
apoio na Casa Lar); Rita Elisa Leissmann Neis, representando da Associação Mão Amiga
Farroupilha – AMAF; Paula Lopez Mello, representando da Secretaria Municipal de
Finanças; Renata Trubian (titular), Odacir Luis de Jesus, representante da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação Assistência Social e Habitação
(AUSENTE); Vania Elizabete Fitarelli (titular), representando a AMAFA; Júlio César Prati,
representando o Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra – 275/. Paulo Ricardo Scariot
iniciou a reunião dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. O
representante da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, Juliano Baungartner,
apresentou a proposta da secretaria para a elaboração de material de divulgação para
“preservação da vida”, contendo alertas sobre o uso da internet, que seria usada em
posterior capacitação para professores. Solicitam recursos financeiros para a
impressão deste material. Salientamos que, visto que a distribuição do material já esta
agendada para o dia 16/05/2017, não temos tempo hábil para solicitar empenho junto
a Secretaria de Finanças, além do que preferencialmente as solicitações de
investimento devem ser encaminhadas por escrito, com antecedência que possibilite a
devida apreciação e com fundamentação e esclarecimento sobre a forma e
abrangência de sua utilização. Foi feita a prestação de contas do mês de abril. Leitura
do ofício do Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra indicando representantes, na condição
de suplentes no segmento entidades de assistência, no COMDICA, Júlio César Prati e
em sua eventual ausência, Andreia de Assunção e/ou Angelo Ariotti. Leitura do ofício
da Associação Farroupilhense Pró-Saúde - Casa Lar Padre Oscar Bertholdo,
comunicando alteração de cronograma do projeto financiado pelo COMDICA –
“Reformulando em espaço de lazer”: compra de matérias, em março; contratação de
profissional para realizar a reforma, em março; execução do trabalho, em abril e
prestação de contas e relatório, em maio. Leitura de ofício – Promotoria de Justiça,
comunicando o deferimento da prorrogação do prazo, pelo período de 30 (trinta) dias,
para que sejam realizadas as modificações no Estatuto da Comunidade Terapêutica
Fazenda Esperança, referente aos adolescentes. Foi apresentado pelo Coordenador do
Conselho Tutelar o relatório dos atendimentos prestados e atividades realizadas no
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mês de março de 2017. Cadastros emitidos em 2017: MOCOVI; CPM EMEF Antonio
Minella; CPM EMEF Padre Vicente Bertoni; CPM EMEF Nossa Senhora de Caravaggio;
CPM EMEF Angelo Chiele; CPM EMEF Oscar Bertholdo; CPM EMEF Presidente Dutra e
CPM EMEF 1º de Maio; e o CPM EMEF Carlos Paese, estamos aguardando
documentação (Ofício solicitando o cadastro e ficha de requerimento preenchida).
Discussões para definição das áreas de investimento que constarão no Edital,
especificando os serviços que poderão ser contemplados nos projetos a serem
financiados pelo FMCA em 2018, em razão da Lei 13019. As áreas ficaram assim
definidas, bem como a porcentagem do financiamento destinada à cada uma delas:
Contraturno (35%), Atendimento Psicossocial (25%), Atividades de cultura, esporte,
lazer e formação de cidadania (25%) e Atendimento para pessoas com deficiência
(15%); sendo que tal proposta foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros
presentes. 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 ___________________________________________
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 _______________________________________
Renata Trubian - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social e Habitação _________________
Vania Elizabete Fitarelli - AMAFA _______________________________________________
Júlio César Prati - Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra ______________________________

