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ATA Nº 10/2018
Aos quatorze dias do mês de novembro 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); c) Secretaria Municipal de Esportes,
Lazer e Juventude: Juliano Baumgarten (Titular) - AUSENTE e Adriano Colferai
(Suplente) - AUSENTE; 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; 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. Leitura da Portaria nº 905, de 30 de outubro de 2018, incluindo os membros do
Comdica: Paulo Ricardo Scariot (titular) e Siliane Ariotti (suplente), na composição da
comissão para fins de seleção dos chamamentos públicos referentes à Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014. Análise para aprovação do Edital/2018, elaborado pela
Comissão de Projetos, tornando pública a abertura de processo de chamamento
público, visando ao credenciamento de Organização da Sociedade Civil, inscritas junto
ao Comdica Farroupilha, para celebração de Termo de Colaboração, em regime de
mútua colaboração, para a execução de projetos ou atividades voltadas às crianças e
adolescentes, o edital foi aprovado pela maioria dos presentes. Leitura da Resolução
06/2018, que aprova o edital para o chamamento público para o credenciamento de
Organização da Sociedade Civil - OSC, a resolução foi aprovada pela maioria dos
presentes. Leitura dos e-mails do Gestor do Termo Daniel, referentes ao termo
37/2018, solicitando tomada de contas especial à Associação Farroupilha Atlética e
parecer conclusivo com adequação de valores para repasse considerando a redução do
período de atendimento e cálculo de valores para transporte, sendo que o valor geral
do projeto reduz de R$: 29.950,00 para R$: 21.250,00, o parecer foi aprovado pela
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maioria dos presentes. Leitura do ofício do Movimento Comunitário Cachoeirense MOCOCA, informando a contratação de um adolescente para atuar como aprendiz
bancário, no período de 22/10/2018 a 21/10/2020, conforme contrato firmado com o
Banco do Brasil, agência Farroupilha, programa Setor Bancário - Adolescentes Serviços
Administrativos. Leitura do ofício que informa sobre depósito de R$: 4.000,00,
realizado pela empresa LF Transportes Ltda, referente a 6ª parcela do Tac - MPT. O
Conselho Tutelar encaminhou ao Comdica os ofícios que enviaram ao Pró Saúde (17 de
abril e 17 de outubro), solicitando informações da lista de espera nos atendimentos na
área da saúde do município, principalmente no que se refere ao CAISME, num primeiro
momento, receberam como resposta do Departamento Jurídico - Pró Saúde de que
não haviam recebido os ofícios, então os ofícios foram reencaminhados e o
Conselheiro Dilço, manifestou que receberam ofício com resposta que será enviado ao
Comdica. O Conselheiro Dilço solicita dois membros do Comdica para ajudarem na
elaboração de um projeto para oferecer uma capacitação; o presidente Paulo, sugere
que essa demanda seja encaminhada no início do próximo ano, devido ao grande
trabalho que este conselho terá de agora em diante, em função do Edital/2019, e
também, devido a troca da presidência do Comdica que acontecerá na primeira
reunião de 2019, Dilço também fez a entrega do relatório de atendimentos do
Conselho Tutelar. Análise de documentação para renovação de cadastro da Associação
Farroupilha Atlética - AFA, a solicitação foi aprovada pela maioria dos presentes,
porém ficamos no aguardo da entrega do documento faltante – Alvará de Saúde ou
Declaração de dispensa da Secretaria de Saúde que já foi solicitado e conforme
informação a Conselheira Gisele já está no expediente para ser retirado; Leitura do email recebido informando que estão abertas as inscrições para o processo seletivo do
Programa Nossas Crianças da Fundação Abrinq, as inscrições devem ser realizadas no
período de 12 de novembro de 2018 a 11 de janeiro de 2019, que foi encaminhado a
todos os conselheiros. Leitura do Edital nº 01/2018, do Fórum DCA, convocando as
entidades não governamentais, para reunião de indicação dos representantes para o
COmdica, conforme setores, no dia 19 de dezembro de 2018, às 18h, no Salão Nobre
da Prefeitura. Relato da Conselheira Rita e das representantes juvenis do Fórum DCA,
quanto a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 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 ____________________________________________
Luana Crippa - Sec. Mun. de Finanças _____________________________________________
Maristela Fischer - Sec. Mun. de Des. Social e Habitação ______________________________
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Rita Elisa Leissmann Neis - Mão Amiga ____________________________________________
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 ______________________________
Kamili Emili Gaio Barbosa - Membro juvenil - Fórum DCA _____________________________
Camila dos Santos - Responsável - Sala dos Conselhos ________________________________
Dilço Batista Rodrigues - Conselho Tutelar _________________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________
Patrícia Lopes de Vargas - Orientadora do Contraturno 1º de Maio _____________________
Évilin Parreira - Estagiária do Serviço Social _________________________________________

