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ATA Nº 12/2017
Aos oito dias do mês de novembro 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:
*representantes de entidades governamentais: a) Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Desportos: Vinicius Grazziotin de Cezaro (Titular) e Ivana Menzen Vigolo
(Suplente); b) Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente: Giselle Rombaldi
Somacal (Titular) - AUSENTE e Janine Pasa (Suplente) - AUSENTE; c) Secretaria
Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania: Igor José Berger (Titular);
d)Secretaria Municipal de Finanças Públicas: Paula Lopez Mello (Titular); e) Secretaria
Municipal da Habitação: Maristela Fisher (Titular); *representantes de entidades nãogovernamentais, eleitos através do Fórum DCA: a)Entidades de assistência social e
atendimento à criança a ao adolescente: Rita Elisa Leissmann Neis (Titular) e Júlio
César Prati (Suplente); b) Área da saúde escolhido entre os hospitais, associações de
médicos, associação de odontólogos e afins: Vanusa Tavares de Oliveira (Titular) 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) e Marilisa
de Almeida (Suplente); *membros juvenis, com idade entre quatorze e dezoito anos,
sendo: a) Um membro indicado pela Coordenadoria da Juventude: Matheus Cogo
Benevides - AUSENTE; b) Um membro indicado pelo Fórum DCA: Daniela Melo Pinheiro
(Titular) - AUSENTE e Nicole Patzlaff e Kauane Marques (Suplentes) – AUSENTE . O
presidente, Paulo Ricardo Scariot, iniciou a reunião dando boas vindas e agradecendo a
presença de todos. Foi feita a prestação de contas do mês de outubro. Conforme
solicitaçao feita por Ofício - 45/2017, A Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Habitação – Centro de Referência Especializada de Assistência Social, através
do Serviço de Orientação e Acompanhamento ao Adolescente PSC/LA, encaminha
Projeto de Serviço de Medidia Socioeducativa em meio aberto de Farroupilha, LA e
PSC. Análise do Processo – 11155/2017, da AMAFA, solicitando alteração da aplicação
dos recursos aprovados, pois conforme Termo de Colaboração nº 40/2017, ficou
estabelecida a destinação de R$: 20.000,00 para custeio e R$: 10.000,00 para capital.
No entanto, conforme plano de trabalho, durante o ano de 2017 terão um gasto em
recursos humanos no valor de, aproximadamenteue os recursos de R$: 37.000,00.
Diante disso, solicitam que os recursos de R$: 20.000,00 e R$: 10.000,00 sejam
integralmente destinados para custeio, totalizando R$: 30.000,00. O COMDICA já havia
aprovado o projeto conforme esta solicitação, somente no momento de elaboração do
termo houve um desencontro de informações para a distribuição dos valores, por
tanto ná há oposição quanto a solicitação feita por esta entidade. O Rotary Club
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Farroupilha enviou justificativa, referente a não realização das atividades no mês de
janeiro e fevereiro, do Projeto Grupo Teatral Infanto Juvenil do Rotary Club de
Farroupilha, que foram compensadas com a participação dos alunos em outras
atividades (ensaios extras e preparativos para as apresentações). A proposta foi aceita
por unanimidade. Foram passadas informações pertinentes ao evento do COMDICA:
convites entregues, palestra confirmada, buffet contratado. Leitura do Ofício do
Conselho Tutelar, solicitando inscrição, transporte, alimentação e alojamento, para
participação de dois conselheiros XXIII Encontro Estadual de Conselheiros e exConselheiros Tutelares e de Direitos do Rio Grande do Sul, nos dias 05, 06 e 07 de
dezembro de 2017. Sendo o custo de R$: 390,00 por partipante, Mais R$: 446,00 do
transporte. Analisados valores e programação do evento, foi aprovada por
unanimidade a solicitação e também autorizada a participação de dois conselheiros de
direito do COMDICA. Leitura do ofício do Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra,
informando, conforme orientação técnica da Secretaria de Finanças, que celebraram
convênios, para o pagamento de eventos de Grupos de Escoteiros, pois os mesmos
não fornecem nota fiscal, desta forma, é possível se fazer a comprovação dos
pagamentos feitos, para de fins de prestação de contas aos órgãos competentes. A
solicitação foi aprovada por unanimidade. Foi entregue pela coordenadora do
Conselho Tutelar, Maria Beatriz, o relatório de atendimentos referentes ao mês de
setembro. Nada mais tendo a constar encerro a presente ata, que será assinada por
todos os presentes.
Paulo Ricardo Scariot - UAB _____________________________________________________
Vinicius Grazziotin de Cezaro - Sec. Mun. de Educação _______________________________
Ivana Menzen Vigolo - Sec. Mun. de Educação ______________________________________
Igor José Berger - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social ______________________________
Paula Lopez Mello - Sec. Mun. de Finanças _________________________________________
Maristela Fisher - Sec. Mun. de Habitação _________________________________________
Rita Elisa Leissmann Neis - Mão Amiga ____________________________________________
Júlio César Prati - Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra _________________________________
Vanusa Tavares de Oliveira - Área da saúde _______________________________________
Cristiane Rotili - Área da saúde __________________________________________________
Siliane Ariotti - OAB ___________________________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Marilisa de Almeida - AMAFA ___________________________________________________
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Maria Beatriz Damin Breda - Conselho Tutelar _____________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________
Bruna Picolotto Soares - Fórum DCA _____________________________________________
Edi Gaviraghi - Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra ___________________________________
Eduardo Reis Soares - Contraturno 1º de Maio ____________________________________

