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ATA Nº 04/2019
Aos treze dias do mês de março 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); 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) e Alessandro Paulo da Silva (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); 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. Vinicius Grazziotin de Cezaro iniciou
a reunião dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Inicialmente foi feita
a leitura dos ofícios recebidos: da Secretaria Municipal de Finanças, indicando como
representante titular: Luana Crippa e suplente: Cristiano Gervasoni; da Academia
Unidos do Taekondo Club, indicando Alessandro Paulo da Silva como suplente no
segmento Entidades de assistência social e atendimento à criança e ao adolescente.
Em seguida, Keli, da Seduc, articuladora do Programa Prefeito Amigo da Criança, fez
apresentação do programa, que dá apoio para implementação de ações e políticas que
resultem em melhorias das condições de vida ou avanços na garantia dos direitos das
crianças e dos adolescentes, através de subsídios técnicos e recomendações, também
foi apresentada a agenda da 6ª edição – 2017, 2018 e 2019 e investimentos do OCA –
Orçamento da Criança de 2017, de Farroupilha. Após foi feita a leitura dos e-mails
recebidos: da Fundação Abrinq - Experiência exitosa, referente ao mapeamento de
algumas experiências bem sucedidas na área da infância e adolescência; do CEDICA – X
Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá nos
dias 21, 22 e 23 de maio de 2019, na PUC-RS; do CEDICA – sobre a Conferência
Municipal reconhecendo os esforços do Comdica e do Poder Público para a realização
de sua Conferência Municipal e informando o recebimento do relatório; do CEDICA –
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Plano Decenal, solicitando informações quanto ao andamento do Plano Decenal
Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente; do CEDICA, convidando
para o XX Encontro Regional Missões e 1ª Formação Continuada Aconturs 2019 para
Conselheiros Tutelares e Rede de Atendimento, que acontecerá nos dias 26 e 27 de
março de 2019, em Ijuí-RS, anexo programação e outras informações. Posteriormente,
foi feita a definição de membros para compor as comissões: de Cadastro: Ivana, Giselle
e Marilisa; de Projetos: Neuza, Ivana, Rita, Vanusa e Viviane; de Eventos: Rita, Ivana,
Anazilda, Luana e Juliano; indicação de representante para a Competi: Vinícius (titular)
e Juliano (suplente), também foi feita a indicação de representante do Comdica para
compor a Corregedoria do Conselho Tutelar: Vinícius. O presidente Vinícius, falou
sobre a reunião que participou, momento para esclarecimentos de dúvidas com as
OSCs e departamento de licitações, quanto documentação necessária a ser
apresentada para o chamamento público complementar 2019. Foi feita a prestação de
contas do mês de fevereiro. Leitura do convite para a Audiência Pública da Assembleia
Legislativa para tratar dos temas: destinação de recursos do IR para o Funcriança,
PPPs, concessões e privatizações, que acontecerá no dia 15 de março de 2019, às
13:30 na UCS. Foi entregue a planilha de atendimentos do Conselho Tutelar, pelo
coordenador Ivanor. 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 ______________________________________
Giselle Rombaldi - 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 ____________________________________________
Alessandro Paulo da Silva - Unidos Tae Kwon Do Clube ______________________________
Vanusa Tavares de Oliveira - Área da saúde _______________________________________
Neuza Moro - OAB ____________________________________________________________
Paulo Ricardo Scariot - UAB _____________________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Marilisa de Almeida - AMAFA ___________________________________________________
Ivanor Tadeu Romagna - Conselho Tutelar _________________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________

