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ATA Nº 10/2019
Aos dez dias do mês de julho 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 Cristiano Gervasoni (Suplente) AUSENTE; e) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação: Maristela
Fischer (Titular) - AUSENTE e Isabel Cristina Verona Minossi (Suplente) - AUSENTE;
*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) - AUSENTE e Cristiane Rotili (Suplente) AUSENTE; 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: aguardando indicação; b) Um membro indicado pelo
Fórum DCA: Daniel Haefliger da Silva (Titular). Vinicius Grazziotin de Cezaro iniciou a
reunião dando boas vindas e agradecendo a presença de todos. Em seguida, foram
lidas as correspondências recebidas: Leitura do comunicado referente ao depósito de
R$: 4.000,00 - 14ª parcela do TAC – MPT; Ofício do Conselho Tutelar, informando a
nova composição da coordenação, sendo a coordenadora - Maria Beatriz Damin Breda
e a secretária geral - Geni Bonetto; E-mail da assistente social do Programa Florescer,
informando relatório das crianças de Farroupilha atendidas pelo programa.
Posteriormente, foram feitos os relatos do último período: visita do presidente Vinicius
à Crediare, momento em que foram discutidas possibilidades para divulgação das
entidades e atividades desenvolvidas pelos projetos financiados pelo FMCA, os
conselheiros Juliano e Rita deram sugestões para efetivar materiais de divulgação das
ações; também foi apresentado pelo presidente Vinicius, informações referentes à
contratação da empresa para o processo de eleição do Conselho Tutelar, que foi feita
por dispensa, pois a empresa que foi habilitada pelo processo licitatório, havia
apresentado um valor de R$; 23.000,00 (vinte e três mil reais), valor acima de 100%
dos orçamentos de referência, sendo assim, será contratada a empresa que
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apresentou menor orçamento, no valor de RS: 9.900,00 (nove mil e novecentos reais)
para a elaboração e realização da prova escrita, avaliação psicológica e curso
preparatório, pela empresa JCS de Moraes. Também, foi feita análise de
documentação recebida, para renovação de cadastro: do CPM EMEF João Grendene, a
solicitação foi analisada pela comissão de Cadastro e aprovada pelos conselheiros
presentes. Foi entregue, pela coordenadora Maria Beatriz, a planilha de atendimentos
do Conselho Tutelar. 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 _________________________________________________
Juliano Baumgarten - Sec. Mun. de Esportes, Lazer e Juventude _______________________
Rita Elisa Leissmann Neis - Mão Amiga ____________________________________________
Alessandro Paulo da Silva - Unidos Tae Kwon Do Clube ______________________________
Neuza Moro - OAB ____________________________________________________________
Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Marilisa de Almeida - AMAFA ___________________________________________________
Daniel Haefliger da Silva - Membro juvenil - Fórum DCA ______________________________
Maria Beatriz Damin Breda - Conselho Tutelar _____________________________________
Anazilda Theodoro - Rotary _____________________________________________________
Eduardo Reis Soares - CPM EMEF 1º de Maio _______________________________________

