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ATA Nº 11/2018
Aos doze dias do mês de dezembro de 2018, 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); 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); c) Ordem dos Advogados
do Brasil - OAB: Dra. Siliane Ariotti (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); *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, a vice-presidente Siliane iniciou a reunião dando boas
vindas e agradecendo a presença de todos. Quanto a prestação de contas, enviaremos
ofício à Secretaria de Finanças para que a mesma seja disponibilizada ao Comdica pelo
menos dois dias antes da assembleia mensal. Leitura dos convites recebidos: Festa de
encerramento das atividades 2018, da Fundação Nova Vicenza de Assistência, dia 14
de dezembro, às 19h, no Ginásio do Parque Cinquentenário e Formatura do Proerd, da
Brigada Militar, dia 15 de dezembro, às 9h45min, no Centro de Eventos. Leitura das
correspondências recebidas: E-mail do Foro de Farroupilha, respondendo ao ofício
enviado em 05 de setembro de 2018, oportunidade que foi solicitada doação de
armários, da antiga sede do Fórum Municipal, informando que este pedido deve ser
feito junto à Autoridade Policial para quem os bens serão encaminhados; sendo assim,
será enviado ofício ao Chefe de Gabinete solicitando um armário, computador com
internet e impressora para melhor realização dos trabalhos do Comdica, na Sala dos
Conselhos, junto ao Ceac. E-mail, da Keli - Seduc, encaminhando levantamento de
dados financeiros do Comdica, obtidos com o setor de Contabilidade da Secretaria de
Finanças, referente ao exercício de 2017, para cumprir a etapa Orçamento Criança e
Adolescente - OCA, do Programa Prefeito Amigo da Criança - 6ª edição, para
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conferência e confirmação até 10/12/2018, a fim de serem cumpridos os prazos
determinados. Ofício que informa sobre depósito de R$: 4.000,00, realizado pela
empresa LF Transportes Ltda, referente a 7ª parcela do Tac - MPT. Ofício do Conselho
Tutelar, solicitando suplente, para o período de 14 de janeiro de 2019 até 05 de março
de 2019, quando os conselheiros terão férias, sendo assim, conforme decisão da
maioria dos presentes, será enviado ofício à Seduc, solicitando que Neuza Moro,
primeira suplente, seja convocada para exercer temporariamente a função de
Conselheira Tutelar, no período mencionado, e em caso de impossibilidade desta, a
convocação dos suplentes será feita na ordem da eleição. E-mail da coordenadora do
Programa Florescer, comunicando que para o ano de 2019, os usuários de Farroupilha
terão turma única no turno da manhã e no turno da tarde, informam também que,
atualmente estão em fase de captação dos beneficiários, pelas desistências que
tiveram; esta medida vem a atender a sugestão feita pela equipe da parceria Faz, de
Caxias do Sul, conforme orientações recebidas; a metodologia utilizada continuará
sendo a mesma; são atendidas 35 crianças nos turnos da manhã e tarde, conforme
lista anexada; enviaremos resposta, via e-mail, esclarecendo que não há problema
quanto ao mencionado acima, porém, eventuais alterações para o ano de 2019,
deverão ser esclarecidas no novo projeto que será apresentado. Ofício da Associação
Farroupilha Atlética, solicitando reavaliação dos valores do segundo repasse, também
traz anexo: planilha de custos recalculados com base na redução do período de
atendimento, planilha anual com a prestação de contas até a presente data, cópia do
extrato bancário, documento da empresa de transportes listando viagens por cliente e
rota (romaneio) de todo o período do projeto com valores dos gastos mensais e nova
planilha de valores para analise e fechamento do projeto; salientam também, que
anteriormente, solicitaram a junção dos valores de transporte e alimentação para
viabilizar todo o projeto, visto que os valores iniciais eram insuficientes para a
conclusão do mesmo, sendo que forneceram alimentação em todos os treinos,
ressaltam que no aguardo do segundo repasse, sempre optaram em pagar mês a mês
a mão de obra dos professores, não tendo recursos suficientes para mês a mês quitar o
transporte; por este motivo, os valores da planilha do item 1 ficaram abaixo dos
valores reais gastos, solicitam análise e aprovação da nova planilha com valores para a
conclusão do projeto e quitação de todas as despesas até o final no dia 16/12/2018, e
mais um repasse de R$: 2.776,00. Leitura do e-mail do gestor do termo, Daniel José
Crocoli, apresentando parecer referente à Associação Farroupilha Atlética, quanto ao
pedido de revisão do valor da segunda parcela, considerando documentação descrita
no parecer, validação da decisão pela comissão de monitoramento e Comdica, faz
saber que os valores serão mantidos de acordo com avaliação apresentada no parecer
conclusivo do dia 25 de outubro, sendo o valor total de R$: 21.250,00 (vinte e um mil,
duzentos e cinquenta reais). O conselheiro Vinícius, da Comissão de Monitoramento e
Avaliação dos Projetos, relatou que pôde analisar com atenção a situação da
Associação Farroupilha Atlética, apresentou valor inicial para transporte em R$: 630,00
(mensal) e atualmente estão investindo R$: 1.100,00 em transporte, já foi necessária
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chamada de contas especial da entidade e há incoerência na documentação para
comprovação na prestação de contas e listas de chamadas dos participantes; sendo
assim, para que este conselho possa se manifestar sobre o pedido de complementação
dos valores apresentados pela entidade e validação do parecer do gestor do projeto,
os conselheiros presentes decidiram pela realização de uma reunião com a Comissão
dos Projetos do Comdica, o Gestor do Projeto e a entidade para esclarecimentos
quanto a razão da alteração do valor do transporte, apresentação de nota fiscal do
transporte, coerência entre as planilhas de atendimento e de transporte.
Posteriormente, foi feita análise de documentação recebida, para renovação de
cadastros das seguintes entidades: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE-RS,
Unidos Tae Kwon Do Clube, Grupo Escoteiro Rouxinol da Serra, Associação Mão Amiga
Farroupilha e CPM EMEF Cinquentenário; as solicitações foram aprovadas pelos
conselheiros presentes. Relato da participação, da representante do Comdica no
Competi Ivana, na reunião mensal, no dia 03 de dezembro de 2018, na Sedesh, onde
foram tratados os seguintes assuntos: questionários para serem aplicados com turmas
de 4º e 9º ano das escolas municipais, a fim de identificar possíveis demandas/casos
de trabalho infantil, para que em 2019 seja feito um trabalho de prevenção; próxima
reunião dia 11 de março de 2019, às 16h, na Sedsh. A coordenadora do Fórum DCA
Rita, pede esclarecimentos quanto a situação do CPM do Centro Ocupacional Senador
Teotônio Vilela, que já está vinculado a EMEF Senador Teotônio Vilela, porém ainda
apresentam personalidade jurídica distintas, questiona se poderão continuar
apresentando projetos de forma individual, sendo esclarecido que, pela situação atual
das entidades nada impede a apresentação de projetos por elas; Também foi
informado que o Fórum DCA coordenará reunião das OSCs para indicação dos
representantes junto ao Comdica, a partir de 2019, convida todos os conselheiros a
participarem da reunião que ocorrerá no dia 19 de dezembro, no Salão Nobre da
Prefeitura, conforme Edital publicado no Diário Oficial e imprensa local. Foi entrega a
planilha de atendimentos do Conselho Tutelar, pelo coordenador Dilço. 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 ____________________________________________
Cristiane Rotili - Área da saúde __________________________________________________
Siliane Ariotti - OAB ___________________________________________________________
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Viviane Paula Rosa - APAE ______________________________________________________
Dilço Batista Rodrigues - Conselho Tutelar _________________________________________
Eduardo Reis Soares - CPM EMEF 1º de Maio _______________________________________
Adriana Danelon - Diretora do Centro Ocupacional Sen. Teotônio Vilela ______________

