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ATA Nº 02/2018
Aos quatorze dias do mês de março de 2018, 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) - 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); d)Secretaria Municipal de Finanças Públicas: Paula Lopez
Mello (Titular); e) Secretaria Municipal da Habitação: Maristela Fisher (Titular) AUSENTE e Carolina Maciel Santos (Suplente) - AUSENTE; *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); b) Área da saúde escolhido entre os hospitais, associações de médicos,
associação de odontólogos e afins: Vanusa Tavares de Oliveira (Titular); 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. Paulo Ricardo Scariot iniciou a reunião dando
boas vindas e agradecendo a presença de todos. Foi feita a prestação de contas do
mês de fevereiro. Leitura do comunicado do Conselho Tutelar. Mantemos a data do
Evento do Comdica em 04/04/2018, às 19:30, no Auditório da UCS – Farroupilha. A
conselheira Vanusa nos falou sobre o Projeto - Apadrinhamento Afetivo. Esclareceu os
tipos de apadrinhamento: Financeiro (doações para o abrigo), Afetivo (proporcionar o
convívio fora do ambiente do abrigo) e Solidário (serviços prestados sem custo). Foi
aprovado por unanimidade a renovação deste convênio – nº 105/2013, será emitida
resolução. Análise pela Comissão de Cadastro da documentação enviada para cadastro
junto ao Comdica das seguintes entidades: Instituto Cultural dos Pequenos Cantores
de Farroupilha que foi aprovado; Associação Grêmio São Luiz, já foi solicitada
documentação faltante, aguardamos entrega para expedir cadastro. Leitura dos ofícios
do CPM do Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela, o ofício nº 004/2018 – Por
solicitação do departamento contábil da Prefeitura de Farroupilha, justifica que os
valores depositados na conta corrente do CPM do Centro Ocupacional Senador
Teotônio Vilela referentes a outro projeto foram lançados equivocadamente na conta
destinada ao projeto financiado pelo FMCA. Este Conselho aceita a justificativa, uma
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vez que nenhum prejuízo efetivo foi causado ao desenvolvimento ou prestação de
contas do projeto. Ofício nº 005/2018 - Solicitam aprovação e consentimento para a
devolução parcial dos valores do saldo da conta, excluindo a importância que se refere
a recursos próprios do CPM, que haviam sido depositados na conta para pagamento de
despesas bancárias, foi aprovado pelos mesmos motivos do ofício anterior. Resolução
Nº 002-2018 - Autoriza a realização do evento de prestação de contas, certificação dos
contribuintes e conscientização para doações ao FMCA, que acontecerá no dia
04/04/2018, às 19h e 30min, no Auditório da UCS – Farroupilha, bem como a
destinação do valor limite de R$: 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) para
alimentação. Resolução foi aprovada por unanimidade. Foi apresentado o relatório dos
atendimentos prestados e atividades realizadas pelo Conselho Tutelar no mês de
fevereiro de 2018. Nada mais tendo a constar encerro a presente ata, que será
assinada por todos os presentes.
Paulo Ricardo Scariot - UAB _____________________________________________________
Ivana Menzen Vigolo - Sec. Mun. de Educação ______________________________________
Giselle Rombaldi Somacal - Sec. Mun. de Saúde ____________________________________
Igor José Berger - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social ______________________________
Paula Lopez Mello - Sec. Mun. de Finanças _________________________________________
Rita Elisa Leissmann Neis - Mão Amiga ____________________________________________
Vanusa Tavares de Oliveira - Área da saúde _______________________________________
Siliane Ariotti - OAB ___________________________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Marilisa de Almeida - AMAFA ___________________________________________________
Geni Bonetto - Conselho Tutelar _________________________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________
Eduardo Reis Soares - CPM EMEF 1º de Maio __________________________________

