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ATA Nº 03/2018
Aos onze dias do mês de abril 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) e Ivana Menzen Vigolo
(Suplente); b) Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente: Giselle Rombaldi
(Titular); c) Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Cidadania: Débora
Mello (Suplente); d) Secretaria Municipal de Finanças Públicas: João Luiz Scherer Filho
(Suplente); 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); b) Área da saúde escolhido entre os hospitais, associações de
médicos, associação de odontólogos e afins: Vanusa Tavares de Oliveira (Titular) AUSENTE e Cristiane Rotili (Suplente) - AUSENTE; 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: Silvia Alves Ferreira; b) Um membro indicado pelo Fórum DCA: Daniela
Melo Pinheiro (Titular) – AUSENTE e Nicole Patzlaff e Kauane Marques (Suplentes) AUSENTES. Paulo Ricardo Scariot iniciou a reunião dando boas vindas e agradecendo a
presença de todos. Leitura do ofício nº 015/2018, da Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude, indicando Silvia Alves Ferreira como representante no Comdica. Foi
feita a prestação de contas do mês de março. Leitura do ofício da Promotoria,
convidando para reunião, em 25 de abril de 2018, às 10h, a fim de dar seguimento às
tratativas para regularização dos atendimentos prestados pela Comunidade
Terapêutica Fazenda Esperança aos pacientes adolescentes. Leitura do ofício nº
011/2018, da Escola Municipal de Ensino Fundamenta Zelinda Rodolfo Pessin,
informando alteração de horários de execução das atividades promovidas pelo projeto
“Semeando Cultura”: * Teatro – responsável Cassiano Azeredo: 2ª feiras, das 10h às
11:30 e 13h às 14:30; * Danças Tradicionais – responsável Rogério Carlos Abreu da
Silva: 5ª feiras, das 10:30 às 11:30 e das 13h às 14h; * Coral Infantojuvenil –
responsável Alexandre Battisti: 10h às 11:30 e 13h às 14:30. A proposta foi aceita por
unanimidade, uma vez que não altera a carga horária e nem o valor total do projeto. O
ofício da entidade será reencaminhado à Seduc, para que sejam feitos os trâmites
legais e possibilidade de mudança. Leitura do comunicado da Associação Farroupilha
Atlética, com o assunto: Alteração no Termo de Colaboração nº 37/2018 assinada em
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02/02/2018. A proposta é de alteração da rubrica de alimentação, incorporando-a à do
transporte, em razão do aumento desta despesa, tendo sido aceita por unanimidade,
uma vez que não altera o valor total do projeto. O ofício da entidade será
reencaminhado à Seduc, para que sejam feitos os trâmites legais e possibilidade de
mudança. Leitura do ofício nº 19/2018, do CPM do Colégio São Tiago, informando que
o Projeto: “Proteger para Transformar” é atendido pela Psicóloga Cristina Reolon e a
Assistente Social Aline Martini. O horário de atendimento da psicóloga é segunda-feira
(manhã e tarde), quarta-feira (manhã e tarde) e mais uma noite de acordo com a
necessidade, não tem dia fixo. A assistente social atende na quarta-feira (tarde) e na
sexta-feira (manhã). O atendimento também é realizado em reunião de pais e com
professores quando se fizer necessário. A proposta foi aceita por unanimidade, uma
vez que não altera a carga horária e nem o valor total do projeto. O ofício da entidade
será reencaminhado à Seduc, para que sejam feitos os trâmites legais e possibilidade
de mudança. Leitura do comunicado do Fórum DCA, informando que no dia
07/02/2018 foi eleita a nova coordenação do Fórum Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Farroupilha, para o período de 2018/2019, ficando assim
constituída: Coordenadora: Rita E. L. Neis - representante do Mão Amiga Farroupilha;
Vice-coordenadora: Adriana L. Danelon - representante do Centro Ocupacional;
Secretário: Alessandro Paulo da Silva - representante do Unidos Tae Kwom Do Clube;
Secretário Adjunta: Jaqueline Tem Pahs - representante do CPM EMEF João Grendene.
Leitura do ofício nº 258/2018, do Conselho Tutelar, comunicando que o colegiado
decidiu que nas sextas-feiras, o expediente será interno, a partir de abril de 2018, com
atendimento de plantão e sobreaviso, sendo este dia necessário para organização
administrativa desse órgão, devido à demanda crescente da população e ao acúmulo
de trabalho administrativo e burocrático, e por terem somente duas profissionais (uma
estagiária e uma Educadora Social) no setor administrativo. Será feito
acompanhamento dessa questão pelo Comdica e agendada uma reunião com a
Promotoria e Seduc, para ver a viabilidade legal desse comunicado, e quem sabe a
possibilidade de troca do dia da semana, a sugestão seria na terça-feira, dia em que o
colegiado já se reúne. Divulgação do e-mail da Fundação Abrinq, referente à Vídeo
Conferência sobre a Lei 13.431/2017: Escuta Especializada e o Depoimento Especial,
que acontecerá no dia 12 de abril, a partir das 10 horas. Foi apresentado o relatório
dos atendimentos prestados e atividades realizadas pelo Conselho Tutelar no mês de
março de 2018. 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 ______________________________________
Giselle Rombaldi - Sec. Mun. de Saúde ____________________________________________
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Débora Mello - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social ________________________________
João Luiz Scherer Filho - Sec. Mun. de Finanças _____________________________________
Maristela Fisher - Sec. Mun. de Habitação _________________________________________
Rita Elisa Leissmann Neis - Mão Amiga ____________________________________________
Siliane Ariotti - OAB ___________________________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Marilisa de Almeida - AMAFA ___________________________________________________
Silvia Alves Ferreira - Membro juvenil - Secretaria E, L e J ____________________________
Geni Bonetto - Conselho Tutelar _________________________________________________
Edi Gaviraghi - Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra ___________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________
Adriano Colferai - Secretaria E, L e J _______________________________________________
Eduardo Reis Soares - CPM EMEF 1º de Maio _______________________________________

