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ATA Nº 03/2019
Aos treze dias do mês de fevereiro de 2019, 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) - 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); 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); e) Um representante das entidades de
pessoas portadoras de necessidades especiais: Viviane Paula Rosa (Titular) - AUSENTE
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. Paulo Ricardo Scariot iniciou a reunião dando
boas vindas e agradecendo a presença de todos. Leitura do ofício da APAE, informando
que a senhora Viviane Paula Rosa será a representante da entidade junto ao Comdica,
no período de 2019 a 2020. Eleição da nova Diretoria do COMDICA foi feita por
aclamação e ficou constituída da seguinte forma: Vinicius Grazziotin de Cezaro presidente, Neuza Moro - vice-presidente, Ivana Menzen Vigolo - primeiro secretário e
Rita Elisa Leissmann Neis - segundo secretário, com mandato para os anos de 2019 e
2020. Leitura do ofício do Conselho Tutelar, informando a nova composição da
coordenação do órgão: Ivanor Tadeu Romagna - coordenador e Sara Luci Pessin
Gandolfi - secretária geral. Foi feita a prestação de contas do mês de janeiro/2019.
Leitura dos comunicados referentes à depósitos TAC – MPT, dos meses de
dezembro/2018 e janeiro/2019, totalizando o valor de R$: 8.000,00. Leitura do
mandado de cientificação, da Promotoria de Justiça, informando o arquivamento do
Procedimento Administrativo, que tinha por objetivo fiscalizar e regularizar o
funcionamento da Comunidade Terapêutica Fazenda Esperança no atendimento de
adolescentes para tratamento de dependência química; o arquivamento de tal
processo se deu, pelo fato de a Comunidade Terapêutica ter suspendido o
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atendimento aos adolescentes. Leitura do e-mail do Programa Florescer, informando
que a solicitação de turma única para os usuários de Farroupilha, foi realizada pela FAZ
de Caxias do Sul, e que os ajustes foram realizados para evitar qualquer problema
futuro; desta forma, as crianças passam a estar em uma única turma, a educadora
Suzane fará o acompanhamento. O conselheiro Dilço, fez a entrega do relatório de
atendimentos do Conselho Tutelar. No momento final, foram discutidas formas para
incentivo à arrecadação, destinação do IR, para manutenção do Fundo 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 ______________________________________
Janine Pasa - Sec. Mun. de Saúde _________________________________________________
Juliano Baumgarten - Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Juventude _______________________
João Luiz Scherer Filho - Sec. Mun. De Finanças _____________________________________
Maristela Fischer - Sec. Mun. de Des. Social e Habitação ______________________________
Rita Elisa Leissmann Neis - Mão Amiga ____________________________________________
Vanusa Tavares de Oliveira - Área da saúde _______________________________________
Neuza Moro - OAB ____________________________________________________________
Marilisa de Almeida - AMAFA ___________________________________________________
Camila dos Santos - Responsável - Sala dos Conselhos ________________________________
Dilço Batista Rodrigues - Conselho Tutelar _________________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________
Eduardo Reis Soares - CPM EMEF 1º de Maio _______________________________________
Alessandro Paulo da Silva - Fórum DCA _______________________________________

