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ATA Nº 05/2017
Aos quatorze dias do mês de junho de 2017, nas dependências do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CEAC), situado a Rua 14 de julho, 713, às 8:15, reuniu-se a
Comissão de análise de Cadastros e Projetos para análise das prestações de contas (1º
trimestre), apresentadas pelas entidades beneficiadas com Projetos/2017, que tiveram
movimentações neste período. 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) representando a Associação Farroupilhense Pró-Saúde; 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; Igor José Berger (titular) e Maristela Fisher (titular),
representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação; Júlio
César Prati, representando o Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra – 275/RS; Leticia
Agazzi, representante jovem da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude
(AUSENTE); Daniela Melo Pinheiro (titular) e Nicole Patzlaff e Kauane Marques
(suplentes), representante jovem do Fórum DCA . Paulo Ricardo Scariot iniciou a
reunião dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Leitura do ofício da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, indicando seus
representantes: Desenvolvimento Social – Igor José Berger (titular) e Débora Mello
(suplente); Habitação – Maristela Fisher (titular) e Carolina Maciel Santos (suplente).
Leitura do ofício da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, indicando seu
representante jovem, Leticia Agazzi. Leitura do ofício do Fórum DCA, indicando seus
representantes: Daniela Melo Pinheiro (titular) e Nicole Patzlaff e Kauane Marques
(suplentes). Leitura do ofício do CPM da Escola Municipal de Ensino Fundamental
Angelo Venzon Neto, solicitando readequação de valores discriminados no Projeto
“Cultura e Arte: valorizando o todo na singularidade de cada um”, do convênio nº
54/2017 do CPM. Pois após a primeira readequação de valores (conforme Ofício
01/2017) ainda restava o valor de R$: 1.400,00 a ser gasto com impostos, previsto ao
pagamento do instrutor de Danças Tradicionais. Porém, ele fornecerá a nota fiscal de
seus serviços, estando o CPM isento de pagamento de impostos previstos na RPA.
Solicitam o redirecionamento do valor, a outras finalidades: R$: 700,00 para as
despesas bancárias e R$: 700,00 para ser agregado ao valor já destinado para a
confecção de pilchas. O pedido foi aprovado por unanimidade no que diz respeito às
despesas bancárias, porém, não foi aprovado o pedido de agregar os R$: 700,00 para a
confecção de pilchas devido a mudança de rubrica. Leitura dos ofícios do Grupo
Escoteiro Rouxinol da Serra, um deles, informando que estão credenciados a
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representar o Grupo no COMDICA, os seguintes membros, pela ordem: Júlio Cesar
Prati, Angelo Ariotti e Edi Gaviraghi; e outro, comunicando que o Grupo incluiu no
orçamento a compra de 20 calças escoteiras. Todavia, é tradição de seus Escoteiros
usarem a bermuda como peça do Uniforme Escoteiro, salientam que a calça escoteira
atualmente custa R$: 84,90, enquanto que a bermuda custa R$: 61,90. Sendo assim,
solicitam permissão para a compra de bermudas, em substituição às calças do
Uniforme Escoteiro, reduzindo o custo e poderiam beneficiar mais jovens. Também,
justificam o gasto maior no item Registros UEB 2017, visto que no momento da
elaboração do projeto estava previsto o valor de R$: 95,00 para cada integrante.
Todavia, com o atraso no repasse da verba para o Grupo, a UEB foi atualizada no valor
do registro unitário, sendo que o Grupo efetuou nos meses de março e abril, 13 (treze)
renovações a R$: 97,45; no mês de março, 2 (duas) inclusões no valor de R$: 102,95
cada, e no mês de abril, mais 5 (cinco) inclusões no valor de R$: 101,95 cada,
implicando no aumento do valor inicialmente previsto. A solicitação referente à
mudança de investimento na compra de bermudas e não de calças foi aprovado por
unanimidade, pois não mudam os valores; porém, o gasto maior no item Registros UEB
2017 somente pode ser deferido se compensado com verba especificada dentro da
mesma rubrica, um vez que o valor do projeto não pode ser modificado para maior.
Leitura do ofício da Promotoria de Justiça de Farroupilha, solicitando que sejam
remetidas, no prazo de 5 (cinco) dias, informações sobre a atual composição do
COMDICA, instruindo com cópia das indicações realizadas pelas entidades constantes
no artigo 13 da Lei nº 2.709 (governamentais, não governamentais e membros jovens)
e das atas de eleições destes membros. Foi feita a prestação de contas do mês de
maio. O presidente informou que está disponível o Edital de apoio aos Fundos da
Infância e adolescência 2017. A Fundação Itaú Social disponibiliza mais uma edição do
edital de apoio aos Fundos da Infância e Adolescência (FIAs), com objetivo de apoiar
iniciativas que dialoguem com as prioridades identificadas pelos Conselhos Municipais
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) a partir de diagnósticos locais. As
propostas devem ser enviadas pelos CMDCAs de todo o país até o dia quatro de agosto
- 04/08. As inscrições serão online. Cada CMDCA pode inscrever apenas um projeto,
que já exista, ou que pretende iniciar, fundamentado nos diagnósticos locais e que seja
executado por organizações da sociedade civil ou organizações governamentais. Os
valores disponibilizados aos FIAs são provenientes da destinação de 1% do imposto de
renda devido das empresas do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A. O anúncio
dos projetos selecionados está previsto para dezembro. As entidades interessadas
deverão apresentar seus projetos até o dia 12/07/2017, data da próxima assembleia
do COMDICA. A Comissão de análise de Cadastros e Projetos analisou e informou que
as entidades que ainda não assinaram o convênio em 2017, terão seus projetos
cancelados se os termos não tiverem sido assinados até esta data. Plano de ação do
COMDICA para 2017, será analisado futuramente. A Comissão de análise de Cadastros
e Projetos efetuou avaliação da prestação de contas (1º trimestre), apresentadas pelas
entidades beneficiadas com Projetos/2017, sendo que, por estarem faltando algumas
informações e complementações, será contatado com as entidades e apresentado
relatório na próxima assembleia. Foi emitido o Cadastro do CPM da EMEF Carlos
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Paese. Foi apresentado pelo Coordenador do Conselho Tutelar o relatório dos
atendimentos prestados e atividades realizadas no mês de maio de 2017. Nada mais
tendo a constar encerro a presente ata, que será assinada por mim e demais
presentes.
Ivana Menzen Vigolo - Sec. Mun. de Educação ___________________________________
Paulo Scariot - União das Associações de Bairros __________________________________
Siliane Ariotti - OAB ___________________________________________________________
Vinícius Grazziotin De Cezaro (titular) - Sec. Mun. De Educação _____________________
Vanusa Tavares de Oliveira - Pró-Saúde__________________________________________
Cristiane Rotili - Suplente - Pró-Saúde ___________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE _____________________________________________________
Giselle Rombaldi Somacal - Sec. Mun. de Saúde __________________________________
Paula Lopez Mello - Sec. Mun. de Finanças _______________________________________
Rita E. L. Neis - Associação Mão Amiga ___________________________________________
Ivanor Tadeu Romagna - Conselho Tutelar _______________________________________
Igor José Berger - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social ___________________________
Maristela Fisher - Sec. Mun. de Habitação _______________________________________
Júlio César Prati - Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra ______________________________
Daniela Melo Pinheiro (titular) - Jovem Fórum DCA _______________________________
Nicole Patzlaff (suplente) - Jovem Fórum DCA ____________________________________
Kauane Marques (suplente) - Jovem Fórum DCA __________________________________
Anazilda Theodoro – Rotary ___________________________________________________

