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ATA Nº 06/2017
Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2017, nas dependências do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CEAC), situado a Rua 14 de julho, 713, às nove horas,
aconteceu assembleia extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente – COMDICA, conforme convocação. Nesta reunião estiveram presentes:
*representantes de entidades governamentais: a) Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desportos: Vinicius Grazziotin de Cezaro (Titular) - AUSENTE e Ivana Menzen
Vigolo (Suplente); b) Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente: Giselle Rombaldi
Somacal (Titular); c) Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania:
Igor José Berger (Titular) - AUSENTE e Débora Mello (Suplente); d)Secretaria Municipal
de Finanças Públicas: Paula Lopez Mello (Titular); e) Secretaria Municipal da Habitação:
Maristela Fisher (Titular); *representantes de entidades não-governamentais, eleitos
através do Fórum DCA: a)Entidades de assistência social e atendimento à criança a ao
adolescente: Rita Elisa Leissmann Neis (Titular) e Edi Gaviraghi (Suplente); b) Área da
saúde escolhido entre os hospitais, associações de médicos, associação de
odontólogos e afins: Vanusa Tavares de Oliveira (Titular) - AUSENTRE e Cristiane Rotili
(Suplente); c) Ordem dos Advogados do Brasil - OAB: Dra. Siliane Ariotti (Titular); d)
Associações de Moradores de Bairros e Associações Comunitárias de Farroupilha:
Paulo Ricardo Scariot (Titular); e) Um representante das entidades de pessoas
portadoras de necessidades especiais: Viviane Paula Rosa (Titular) - AUSENTE;
*membros juvenis, com idade entre quatorze e dezoito anos, sendo: a) Um membro
indicado pela Coordenadoria da Juventude: Leticia Agazzi; b) Um membro indicado
pelo Fórum DCA: Daniela Melo Pinheiro (Titular) – AUSENTE e Nicole Patzlaff e Kauane
Marques (Suplentes). Paulo Ricardo Scariot iniciou a reunião dando boas vindas e
agradecendo a presença de todos. Leitura do ofício do CPM da Escola Estadual de
Ensino Fundamental Padre Rui Lorenzi informando que o CPM da escola já está com a
documentação em dia, entregue na prefeitura, no dia 19 de junho de 2017. Informa
ainda que o Projeto Construindo Cidadania está sendo desenvolvido na escola com as
profissionais: Assistente Social Maria Isabel de Lucca e a Psicóloga Fernanda Passos
Lima, desde o dia 01 de março de 2017 até a presente data. Justificam que o CPM da
escola, precisou regularizar alguns documentos junto a Receita Federal, que só ficaram
aptos nesta data. Assim sendo, solicitam reapreciação do Projeto acima citado,
entregue conforme o Edital 001/2016 do COMDICA, porque o CPM da escola não
dispõe de verbas para ressarcimento dos meses de março a junho, trabalhados pelas
referidas profissionais. Por estes motivos, apresentam nova proposta de alteração do
Plano de Trabalho do Projeto, onde solicitam que os recursos financiados sejam
repassados à instituição mensalmente, compreendendo o período de julho a
dezembro de 2017. A prestação de contas será feita à Secretaria Municipal de Finanças
e ao COMDICA, trimestralmente. A solicitação foi aceita por unanimidade e o contrato
deverá assinado ainda no mês de junho. Nada mais tendo a constar encerro a presente
ata, que será assinada por todos os presentes.
Ivana Menzen Vigolo (Suplente) - Sec. Mun. de Educação __________________________
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Giselle Rombaldi Somacal (Titular) - Sec. Mun. de Saúde ___________________________
Débora Mello (Suplente) - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social ____________________
Paula Lopez Mello (Titular) - Sec. Mun. de Finanças _______________________________
Maristela Fisher (Titular) - Sec. Mun. de Habitação ________________________________
Rita Elisa Leissmann Neis (Titular) - Entidades de assistência social e atendimento à
criança a ao adolescente _______________________________________________________
Edi Gaviraghi (Suplente) - Entidades de assistência social e atendimento à criança a ao
adolescente _________________________________________________________________
Cristiane Rotili (Suplente) - Área da saúde _______________________________________
Siliane Ariotti (Titular) - OAB ___________________________________________________
Paulo Ricardo Scariot (Titular) - Associações de Moradores de Bairros e Associações
Comunitárias de Farroupilha ___________________________________________________
Nicole Patzlaff (Suplente) - Membro juvenil - Fórum DCA ___________________________
Kauane Marques (Suplente) - Membro juvenil - Fórum DCA ________________________
Bruna Picolotto Soares - (Fórum DCA) ___________________________________________
Rosane Ramos Basso – Diretora da EEEF Rui Lorenzi _______________________________

