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ATA Nº 07/2019
Aos oito dias do mês de maio de 2019, nas dependências do Centro de Atendimento
ao Cidadão (CEAC), situado a Rua 14 de julho, 713, às oito horas e trinta minutos,
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) 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) - AUSETE e Cristiane Rotili
(Suplente); 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); e) Um
representante das entidades de pessoas portadoras de necessidades especiais: Viviane
Paula Rosa (Titular) e Marilisa de Almeida (Suplente) - AUSENTE; *membros juvenis,
com idade entre quatorze e dezoito anos, sendo: a) Um membro indicado pela
Coordenadoria da Juventude – aguardando indicação; b) Um membro indicado pelo
Fórum DCA: Daniel Haefliger da Silva (titular). O presidente Vinicius Grazziotin de
Cezaro iniciou a reunião dando boas vindas e agradecendo a presença de todos.
Inicialmente, foram lidas as correspondências recebidas: Ofício do Conselho Tutelar,
indicando representantes para compor a Corregedoria do Conselho Tutelar – Ivanor
Tadeu Romagna (titular) e Sara Luci Pessin Gandolfi (suplente); ofícios da EMEF Zelinda
Rodolfo Pessin, um informando alteração de horários de execução das atividades
promovidas pelo projeto “Semeando Cultura”, e outro informando que efetuaram via
cheque nominal os pagamentos referentes ao projeto financiado pelo FMCA, mesmo
que conste no termo de colaboração a indicação de transferências eletrônicas,
também solicita revisão deste item do termo, evitando os custos acarretados e
possibilidade de pagamentos com cheques; ofícios do Fórum DCA indicando
representantes juvenis: Daniel Haefliger da Silva (titular) e Érika Luisa Menzen Serafim
(suplente) e indicação para compor a Corregedoria do Conselho Tutelar - Rita Neis; e
correspondências expedidas: ofício ao MP, comunicando que foi constituída a
Comissão Eleitoral para o processo de escolha dos conselheiros tutelares do município
de Farroupilha e já se reuniu para iniciar suas atividades no dia 16 de abril; ofício à
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude solicitando indicação de seus
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representantes juvenis, pois o representante indicado anteriormente não compareceu
às assembleias de fevereiro, março e abril. Após, foi aberto espaço para Fabiana
Bernardi, nutricionista da Seduc para nos falar sobre o programa de alimentação
escolar: número de atendimentos (EMEFs, EMEIs e CAIs), valores recebidos do governo
federal e contrapartida da prefeitura, 30% de aquisição de produtos da agricultura
familiar, elaboração dos cardápios conforme cada etapa, ações de educação alimentar
e saúde, visitas/fiscalização às escolas. Foi feita a prestação de contas dos meses de
março e abril. O coordenador do Conselho Tutelar, Ivanor Tadeu Romagna, fez a
entrega do relatório de atendimentos do Conselho Tutelar do último período.
Referente ao Termo de Colaboração, Cláusula 4ª - Da Aplicação dos Recursos,
parágrafo 4º (transferência eletrônica, através de depósito em conta bancária) e 5º
(pagamentos em espécie), referente ao pagamento dos profissionais que atuem nos
projetos financiados pelo FMCA, sendo assim, o presidente Vinicius, sugere uma
reunião com os gestores dos projetos e representantes das entidades beneficiadas
para podermos esclarecer todas as dúvidas referentes aos termos de colaboração e
prestação de contas. Logo após, foi informado o resultado do julgamento da Chamada
Pública Complementar nº 04/2019, conforme publicação no Diário Oficial - Edição nº
484, de 1º de abril de 2019, conforme suas respectivas áreas: *Atendimento a pessoas
com deficiência - AMAFA; *Acolhimento - Pró-Saúde, *Atendimento psicossocial - CPM
EEEF Padre Rui Lorenzi, CPM EMEF Cinquentenário, Associação Mão Amiga e CPM
EMEF Angelo Chiele; *Cultura, esporte, lazer e formação de cidadania - CPM EMEF
Santa Cruz, Rotary Club Farroupilha, CPM EMEF 1º de Maio, Instituto Cultural dos
Pequenos Cantores de Farroupilha e CPM EMEF Oscar Bertoldo. Em seguida, a
conselheira Rita Neis, coordenadora do Fórum DCA e a psicóloga Nara Pontalti
Paraboni, trouxeram à pauta a necessidade da atuação de profissionais da psicologia e
assistência social junto ao Conselho Tutelar, tanto o presidente Vinicius, quanto o
coordenador do Conselho Tutelar Ivanor, manifestaram a necessidade de nos
informarmos quanto aos aspectos legais e possíveis meios de viabilização. Também, foi
feita análise de documentação recebida, para renovação de cadastro: do CPM EMEF
Oscar Bertholdo, Associação Farroupilhense de Deficientes Visuais, CPM EMEF Antonio
Minella e CPM EMEF Angelo Chiele e solicitação para cadastro do CPM EMEF Nova
Sardenha, as solicitações foram analisadas pela comissão de Cadastro e aprovadas
pelos conselheiros presentes. 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 ____________________________________________
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 ____________________________________________
Alessandro Paulo da Silva - Unidos Tae Kwon Do Clube ______________________________
Cristiane Rotili - Área da saúde __________________________________________________
Neuza Moro - OAB ____________________________________________________________
Anésio Dalzóchio - UAB ________________________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Daniel Haefliger da Silva - Membro juvenil - Fórum DCA ______________________________
Ivanor Tadeu Romagna - Conselho Tutelar _________________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________
Eduardo Reis Soares - CPM EMEF 1º de Maio _______________________________________
Vanessa Antunes - Estagiária de Serviço Social ______________________________________
Nara Pontalti Paraboni ________________________________________________________

