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ATA Nº 02/2019
Aos trinta dias do mês de janeiro de 2019, nas dependências do Centro de
Atendimento ao Cidadão (CEAC), situado a Rua 14 de julho, 713, às nove horas,
aconteceu assembleia extraordinária 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) AUSENTE e Adriano Colferai (Suplente); d) Secretaria Municipal de Finanças: Luana
Crippa (Titular) – AUSENTE e João Luiz Scherer Filho (Suplente); 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) e Júlio César Prati (Suplente); 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. Neuza Moro (Titular); d)
Associações de Moradores de Bairros e Associações Comunitárias de Farroupilha:
Paulo Ricardo Scariot (Titular) - AUSENTE e Anésio Dalzóchio (Suplente) - AUSENTE; 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) - AUSENTE e Laura Abreu de Miranda
(Suplente) - AUSENTE e Kamili Emili Gaio Barbosa (Suplente) - AUSENTE. Devido a
ausência do Presidente Paulo e também da vice-presidente Siliane, a primeira
secretária Ivana, iniciou a reunião dando boas vindas e agradecendo a presença de
todos. Em seguida, foi lido o ofício da OAB, indicando como representantes da
entidade, Dra. Neuza Moro (titular) e Dra. Eva Beatriz Noro (suplente). Quanto ao
primeiro assunto em pauta, Eleição da nova Diretoria do COMDICA, para os anos de
2019 e 2020, lendo o Regimento Interno deste conselho, no “Artigo 25º - As eleições,
para escolha da mesa diretiva, serão realizadas na primeira assembleia ordinária, nos
anos ímpares, em escrutínio secreto e/ou por aclamação, com dois terços dos
conselheiros no gozo de seus direitos, e, primeira e única convocação.” E em seu
“Artigo 26º - A convocação para a assembleia de eleição da mesa diretiva, na qual
constará, explicitamente, dia, hora e local, bem como a agenda dos trabalhos, será
entregue a cada conselheiro, mediante comprovação de recebimento eletrônico, com
antecedência mínima, de dez dias.”; observou-se que não estaríamos cumprindo com
o definido pelo nosso regimento, sendo assim, a eleição para a nova diretoria
acontecerá na primeira assembleia ordinária, que acontecerá no dia 13 de fevereiro de
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2019. Posteriormente, Cristiano Soares da Comissão de avaliação e monitoramento da
Seduc, apresentou os pareceres técnicos, dos projetos aprovados pelo Chamamento
Público Nº 15/2018: Contraturno: Instituto Elisabetha Randon; Cultura e outros: CPM
EMEF João Grendene, Unidos Taekwondo Clube, CPM EMEF Angelo Venzon Neto,
MOCOVI Farroupilha, CPM EMEF Zelinda Rodolfo Pessin; Pessoas com deficiência:
APAE de Farroupilha; Psicossocial: CPM Colégio Estadual São Tiago, CPM EMEF
Senador Teotônio Vilela, CPM Centro Ocupacional Senador Teotônio Vilela e CPM
EMEF Presidente Dutra, quanto à conformidade com a modalidade de parceria
adotada, identidade e reciprocidade, viabilidade de sua execução, cronograma,
fiscalização e designação do gestor da parceria, os mesmos foram aprovados e
homologados por unanimidade pelos conselheiros presentes. Após, foi feita a
redefinição dos valores destinados à cada área para o Edital complementar, conforme
valor que restou de R$: 270.000,00, para essa nova distribuição dos valores foram
analisadas as entidades inabilidades e possível demanda para novas inscrições:
Contraturno - o valor foi remanejado para outras áreas; Atendimento Psicossocial - R$:
90.000,00; Cultura, esporte, lazer e formação de cidadania - R$: 120.000,00;
Atendimento a pessoas com deficiências - R$: 30.000,00 e Acolhimento - R$:
30.000,00; os valores foram aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes;
também foi aprovado o fornecimento de atestado para que as entidades possam
comprovar o período regular e ininterrupto de inscrição junto ao Comdica. Também foi
aprovada a Resolução 01/2019, que estabelece a abertura de chamamento público
complementar, para aplicação dos valores do FMCA para o ano de 2019 do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o PLANO DE AÇÃO da
Resolução 004/2018. Por fim, foi informado que a solicitação feita pelo Conselho
Tutelar, no mês de dezembro, de suplente, para assumir no período de férias (14 de
janeiro de 2019 até 05 de março de 2019) dos Conselheiros Tutelares, a primeira
suplente, Neuza Moro, foi consultada via mensagem de whatsapp e referiu não poder
assumir nesse período; a segunda suplente, Wanderleia Bardemaker Pereira, foi
consultada pessoalmente e também não aceitou assumir; a terceira suplente Lúcia
Maria Robaldi David, no dia 21 de dezembro de 2018, havia confirmado que assumiria,
porém, no dia 02 de janeiro de 2019, mandou whatsapp informando que por motivos
alheios à sua vontade não poderia mais assumir; então foi contatada a quarta
suplente, Carmem Fagundes, por mensagem de whatsapp, que aceitou e assumiu no
referido período. Nada mais tendo a constar encerro a presente ata, que será assinada
por todos os presentes.
Vinicius Grazziotin de Cezaro - Sec. Mun. de Educação _______________________________
Ivana Menzen Vigolo - Sec. Mun. de Educação ______________________________________
Janine Pasa - Sec. Mun. de Saúde _________________________________________________
Adriano Colferai - Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Juventude ___________________________
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João Luiz Scherer Filho - Sec. Mun. De Finanças _____________________________________
Maristela Fischer - Sec. Mun. de Des. Social e Habitação ______________________________
Rita Elisa Leissmann Neis - Mão Amiga ____________________________________________
Júlio César Prati - Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra _________________________________
Vanusa Tavares - Área da saúde _________________________________________________
Neuza Moro - OAB ____________________________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Marilisa de Almeida - AMAFA ___________________________________________________
Geni Bonetto - Conselho Tutelar _________________________________________________
Clarimundo Grundmann - Rotary ________________________________________________
Camila dos Santos - Responsável - Sala dos Conselhos ________________________________
Cristiano Soares - SEDUC ______________________________________________________
Alessandro Paulo da Silva - Fórum DCA _______________________________________

