Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Farroupilha
CNPJ 20.109.795/0001-88 Rua 14 de Julho, 713
E-mail comdica@farroupilha.rs.gov.br e comdicafarroupilha@gmail.com

ATA Nº 09/2018
Aos dez dias do mês de outubro 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) – AUSENTE e Ivana Menzen Vigolo (Suplente); b)
Secretaria Municipal da Saúde: Giselle Rombaldi (Titular); c) Secretaria Municipal de
Esportes, Lazer e Juventude: Juliano Luiz Baumgarten (Titular); d) Secretaria Municipal
de Finanças: Luana Crippa (Titular) – AUSENTE e João Luiz Scherer Filho (Suplente) AUSENTE; e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação: Maristela
Fischer (Titular) - AUSENTE e Isabel Cristina Verona Minossi (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) –
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: Débora
Koswoski (Titular) e Laura Abreu de Miranda (Suplente) e Kamili Emili Gaio Barbosa
(Suplente). Paulo Ricardo Scariot iniciou a reunião dando boas vindas e agradecendo a
presença de todos. Foi feita a prestação de contas do mês de setembro. Leitura das
correspondências recebidas: Ofício encaminhado, via e-mail, pela Procuradoria do
Município, no qual a Secretaria Municipal de Saúde responde à Promotora de Justiça,
apresentando ações para garantir no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS os
serviços para atenção integral à criança e ao adolescente em situação de violência e
conduta adequada para tais atendimentos; o coordenador do Conselho Tutelar solicita
cópia deste documento com as orientações mencionadas anteriormente, será enviado
por e-mail e informou das dificuldades que estão enfrentando para obter informações
da Secretaria Municipal de Saúde e que não está sendo dada prioridade aos
atendimentos às crianças, conforme as disposições legais, vai enviar cópia dos ofícios
encaminhados, para que o Comdica oficie diretamente a Secretaria Municipal de
Saúde; Portaria Nº 768, de 13 de setembro de 2018, que nomeia os membros titulares
e suplentes do Comdica; Ofício da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e
Habitação - Centro de Referência Especializado de Assistência Social, solicitando
indicação de novos membros, para participar das reuniões da Comissão Municipal de
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Erradicação do Trabalho Infantil - COMPETI, pois os membros indicados anteriormente
não estão participando das reuniões, salientamos que os representantes não
receberam os convites em seus e-mail particulares, que foram informados no ofício de
indicação, os novos membros indicados são Ivana Menzen Vigolo (titular) e Rita Elisa
Leissmann Neis (suplente) para representar o Comdica nos encontros mensais, que
ocorrem em todas as primeiras segunda-feiras do mês, às 16h na sala de reuniões da
Sedesh; Dilço, coordenador do Conselho Tutelar divulgou o Seminário da Região
Funcional 3, que acontecerá no dia 19/10/2018, das 9h às 18h, no IFRS Farroupilha,
com o seguinte conteúdo - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente: Organização
e Operacionalização; Desafios Técnicos e Jurídicos da Organização e Operacionalização
do FIA; Captação de Recursos para o FIA; Elaboração de Projetos para utilização de
recursos do FIA e Prestação de Contas, foi mencionada a dificuldade de participação
em função do horário, pois a maioria dos membros deste conselho trabalham, ficando
inviável; Leitura dos e-mails recebidos: Divulgação da 3ª Taça Farroupilha de Tacobol,
promovida pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que acontecerá no dia 20 de
outubro, constam também informações quanto às inscrições e regulamento;
Divulgação da Campanha Nacional: “FIA - Os Municípios pela Infância e Adolescência”,
que tem o objetivo de mobilizar todos os gestores locais a instruir e regularizar os
Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMCA-FIA), como
também incentivar toda sociedade a destinar/doar uma parte do Imposto de Renda
(IR) aos FIA e, assim , poder contribuir no financiamento, na implantação e na
execução de projetos sociais, programas, ações e serviços dirigidos ao atendimento
dos direitos de crianças e adolescentes em seus Municípios. Além da Campanha,
apresenta e disponibiliza o Estudo Técnico que retrata a situação dos fundos dos
direitos da criança e do adolescente no Brasil; Foi solicitada a prestação de contas de
2017 e relação de projetos aprovados para 2018, para ser apresentada na reunião do
Sicred e CICS, referente a parceria com o Comdica para a arrecadação - Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; do Cedica, reforçando a
informação de que está aberto, até o próximo dia 13/10, o prazo para cadastramento
dos Fundos da Criança e do Adolescente, conforme Portaria nº 304/2018 do Ministério
dos Direitos Humanos; da Fundação Abrinq, convidando para o Seminário Regional Sul
– segundo Ciclo de Formação da 6ª Edição, Seminário: Um caminho para a Proteção
Integral. Recebimento de informação que foi realizado, pela empresa LF Transportes
Ltda, depósito da 5ª parcela referente à transação firmada com a Procuradoria do
Trabalho de Caxias do Sul. A coordenadora do Fórum DCA, Rita Elisa Leissmann Neis,
trouxe a pauta o assunto da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, solicitando verba para o transporte no valor de até R$: 1.500,00 e para a
oferta de lanche (sanduíche e suco) – até R$: 1.200,00, tendo sido a solicitação
aprovada por unanimidade e orientada a coordenadora do Fórum DCA, que a liberação
dos valores deve ser encaminhada diretamente com a Secretaria de Finanças. O
coordenador do Conselho Tutelar relatou que ainda não foi resolvida a situação do
funcionário necessário para a parte administrativa e também comunicou que um
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colega conselheiro está de atestado de 15 dias, salientando a dificuldade de executar
seus trabalhos diante de tal situação. 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 - Sec. Mun. de Saúde ____________________________________________
Juliano Luiz Baumgarten - Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Juventude ___________________
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 _____________________________
Débora Koswoski - Membro juvenil - Fórum DCA ____________________________________
Laura Abreu de Miranda - Membro juvenil - Fórum DCA ______________________________
Kamili Emili Gaio Barbosa - 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 ________________________________

