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CNPJ 20.109.795/0001-88 Rua 14 de Julho, 713
E-mail comdica@farroupilha.rs.gov.br e comdicafarroupilha@gmail.com

ATA Nº 08/2018
Aos doze dias do mês de setembro 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:
Vinicius Grazziotin de Cezaro (Titular) e Ivana Menzen Vigolo (Suplente); b) Secretaria
Municipal da Saúde: Giselle Rombaldi (Titular) - AUSENTE e Janine Pasa (Suplente); c)
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude: Juliano Baumgarten (Titular); d)
Secretaria Municipal de Finanças: Luana Crippa (Titular); e) Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação: Maristela Fischer (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); 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 - AUSENTE (Justificou) ; b) Um
membro indicado pelo Fórum DCA: Débora Koswoski (Titular) - AUSENTE e Laura abreu
de Miranda (Suplente). Paulo Ricardo Scariot iniciou a reunião dando boas vindas e
agradecendo a presença de todos. Leitura de ofícios indicando membros para compor
o Comdica, da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude - Titular: Juliano
Baumgarten e Suplente: Adriano Colferai e da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e Habitação - Titular: Maristela Fischer e Suplente: Isabel
Cristina Verona Minossi. Foi feita a prestação de contas do mês de agosto. Aprovação
das Resoluções 04/2018, referente ao Plano de Ação para o ano de 2019 e 05/2018,
que autoriza a abertura de chamamento público e estabelece os valores do FMCA para
o ano de 2019; as resoluções foram aprovadas. Leitura de ofícios, encaminhados pelo
gestor dos termos de colaboração, Daniel José Crócoli: do CPM da EMEF
Cinquentenário, solicitando aprovação para alteração do investimento de parte dos
recursos recebidos, já que as despesas previstas, referentes à manutenção da conta
bancária e das folhas de pagamento - R$: 840,00, não serão cobradas, pretendem
aplicar esse valor em livros literários e jogos educativos; a solicitação foi aprovada; da
Seduc, para a Associação Farroupilha Atlética, solicitando o envio dos seguintes
documentos: cópias das listas de chamada; cronograma do projeto de acordo com o
termo assinado em janeiro de 2018; proposta de alteração de cronograma e prestação
de contas movimentação financeira até data do ofício. Tendo em vista a demanda de
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encaminhamentos feitos pelo gestor dos termos de colaboração, foi nomeada nova
Comissão de Projetos, composta pelos membros representantes: da Secretaria
Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude, da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, da APAE, da Área da
saúde, da OAB, Secretária do Comdica e Presidente do Comdica. Leitura de ofício do
Conselho Tutelar, informando que a auxiliar administrativa e o estagiário, estão
afastados desde o dia 22/08/2018 e por tempo indeterminado, por motivo de
acidente/doença, por tanto, estão sem suporte administrativo, o que dificulta a
prestação dos atendimentos de forma adequada e satisfatória, entendem ser
necessário e com urgência, um servidor público para o atendimento ao público; a
Secretaria Municipal de Gestão e Desenvolvimento Humano cedeu uma servidora para
esta atividade, porém esta pessoa não está conseguindo se adaptar aos horários.
Recebemos da Secretaria Municipal de Finanças, conforme solicitação, declaração
referente ao contribuinte LF Transportes LTDA, confirmando quatro depósitos no valor
de R$: 4.000,00 cada e que foi contabilizado como Multa não Dedutíveis; sendo assim,
expedimos declaração comprobatória dos pagamentos efetuados, solicitada para ser
juntada aos autos do inquérito. Análise da documentação entregue para renovação do
cadastro do Rotary Club Farroupilha, aguardamos entrega de documento faltante Alvará de Saúde ou Declaração de dispensa, que foi protocolado no dia 04 de
setembro de 2018. Leitura do convite para Capacitação: “Fortalecimento dos Atores de
Direitos da Criança e do Adolescente” - Módulo III, que se realizará em Bento
Gonçalves, nos dias 27 e 28 de setembro. A coordenadora do Fórum DCA, Rita Elisa
Leissmann Neis, relatou da preocupação que surgiu na última reunião do Fórum,
quanto ao transporte dos alunos para participarem da Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, oferta de lanche (sanduíche) e brinde/lembrança
(copo com identificação da Conferência), sendo prioridade para o evento o transporte
e o lanche; será verificado se ainda há verba (rubrica) para esses investimento e, caso
haja, será apresentado orçamento na próxima assembleia do Comdica. 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 ______________________________________
Janine Pasa - Sec. Mun. de Saúde _________________________________________________
Juliano Baumgarten - Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Juventude _______________________
Luana Crippa - Sec. Mun. de Finanças _____________________________________________
Maristela Fischer - Sec. Mun. de Des. Social e Habitação ______________________________
Rita Elisa Leissmann Neis - Mão Amiga ____________________________________________
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Vanusa Tavares de Oliveira - Área da saúde _______________________________________
Siliane Ariotti - OAB ___________________________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Marilisa de Almeida - AMAFA ___________________________________________________
Laura Abreu de Miranda - Membro juvenil - Fórum DCA ______________________________
Dilço Batista Rodrigues - Conselho Tutelar _________________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________
Eduardo Reis Soares - CPM EMEF 1º de Maio _______________________________________
Camila dos Santos - Responsável - Sala dos Conselhos ________________________________

