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Ata nº 388/2019 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta 

minutos, reuniram-se na Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, n° 

1645, Centro, Vera Cruz, Rio Grande do Sul, em reunião ordinária, os seguintes 

conselheiros do COMDICA: Ana Paula Vitalis, Paula Daiana Barbian suplente de 

Dalton Zart, Janice Valeria Pagel Herrbach, Juliana da Rosa, Rubi Léo Eichwald, 

Jocelia Soares de Moraes, Beatriz Elena Funck Rosauro e Ana Paula Schaefer suplente 

de Lilian Agne Oliveira. Na ausência do presidente e da vice-presidente, a secretária, 

Beatriz coordena a reunião, saudando os presentes e apresenta a pauta: 1) Atas, 2) 

Elaboração de Edital, 3) Plano Decenal da Criança e do Adolescente, 4) Alteração da 

Lei, 5) Reunião com Promotora, 6) Diplomação dos conselheiros do Conselho Tutelar, 

7) FMCA mês de novembro, 8) Crescer Legal, 9)Processo 2019/11/4810, 10) 

Requerimento do prefeito, 11)Fórum Criança e do Adolescente, 12) CAPSij, 13) 

Protocolo 2019/09/3763, 14) Renovação MOCOCA, 15) Diversos. Inicia a discussão 

dos assuntos da pauta. 1) As atas serão lidas e aprovadas na próxima reunião. 2)  a 

elaboração de Edital será formada uma Comissão na reunião que estiver o presidente. 3) 

Plano Decenal da Criança e do Adolescente, será formada uma Comissão na reunião 

que estiver o presidente e fica sugerido de contratar uma consultoria para auxiliar na 

construção do Plano. 4) Quanto a alteração da Lei a Comissão defini que se reunirá no 

inicio de fevereiro. 5) Os conselheiros que participaram na reunião com a Promotora 

relataram que ficou combinado que será alterado a legislação municipal quanto as 

eleições e  do Conselho Tutelar e a mesma gostaria de estar ciente das alterações 

podendo assim contribuir para que a mesma fique mais clara. Relatam que questionou a 

questão referente a carga horária do Conselho Tutelar. Outro assunto que a promotora 

colocou foi referente a transferência da Casa de Passagem para o centro, onde solicitou 

que o COMDICA avaliasse a questão pois hoje onde funciona está bem adequada~. 

Uma conselheira questiona aos demais conselheiros porque pretendem transferir a casa 

de passagem para o Centro. Os conselheiros informam que o COMDICA não foi 

consultado sobre o assunto simplesmente foi solicitado que aprovassem recurso para a 

reforma do prédio acima da ETA para transferir a Casa de Passagem. Beatriz diz, na 

opinião pessoal, que é importante que as crianças e os adolescentes estejam inseridos e 

hoje tudo fica muito distante e ela não iria discutir no momento com a promotora 

porque o assunto não foi analisado pelo COMDICA. Rubi acha que o local atual precisa 

de uma reforma pois tem pouca opção para um grupo de adolescente. Decidem que fica 

para a próxima reunião discutirem sobre o assunto. 8) Quanto ao convite do Crescer 

Legal em participarem do evento já foi visto pelo e-mail e grupo do Watsapp e ninguém 

participou. 6) Passam a falar da Diplomação dos conselheiros do Conselho Tutelar do 

Modelo que será dia 19 de dezembro, às 18horas, na Câmara de Vereadores, onde 

definem o modelo do Diploma e o Roteiro de Cerimonial da Diplomação do Conselho 
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Tutelar que ficou a cargo da conselheira Beatriz. É lembrado que deverá ter a presença 

dos conselheiros do COMDICA. 7) Analisam o Balancete da receita, o balancete da 

Despesa, a relação de empenhos por fonte de recursos pagos e a razão de banco/caixa do 

FMCA referente ao mês de novembro de 2019, como também analisam a relação dos 

pagamentos efetuados no mês de novembro referente ao Programa Despertar, conforme 

Resolução  COMDICA nº 05/2019, num montante de R$ 1.623,39 efetuados de 

pagamentos, os quais são aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes. 9) 

Analisam o Processo 2019/11/4810, referente a solicitação de prorrogação do prazo do 

Programa Despertar através da justificativa das alterações de valores, o qual não foi 

aprovado no momento, e os conselheiros sugerem e acordam entre si, de pedir para que 

se façam presente na próxima reunião, em fevereiro, para que seja realizados 

esclarecimentos referente a prorrogação apresentando o que já foi executado no projeto 

aprovado anteriormente  e o que é alterado com justificativa. 10) Leem o requerimento 

do prefeito, solicitando o prazo de prorrogação para a compra de materiais do Programa 

junto as empresas e verificam que é o mesmo Processo 2019/11/4810 tratado no item 

anterior portanto será solicitado que apresentem a mesma, o que já foi executado no 

projeto aprovado anteriormente  e o que é alterado com justificativa. 11) Analisam o 

Processo  2019/9/3763 onde o Programa Despertar solicita autorização para captar 

recursos junto as empresas para o projeto e não definem pois não elaboraram o Edital de 

chamamento e após darão a resposta. 11) Fórum Criança e do Adolescente, não trataram 

sobre. 12) CAPSij solicitou espaço para apresentação concedem para a reunião de 

fevereiro, na primeira hora. 13) Protocolo 2019/09/3763, 14) Analisam a documentação 

referente a solicitação de Renovação do Registro da entidade MOCOCA – Movimento 

Comunitário Cachoeirense, inscrita no CNPJ sob o nº 87.523.148/0001-99, situada à 

Rua Travessa Nossa Senhora da Conceição, nº 68, e registro sob o nº 01/2015 com o 

“Programa Bancário Adolescente Aprendiz em Serviços Administrativos”. Após a 

análise da documentação conforme a Resolução, os conselheiros aprovam por 

unanimidade pela renovação do Registro do Programa da entidade MOCOCA. 15) Nos 

assuntos diversos Rubi lembra que na primeira reunião de 2020 deve ser eleita a nova 

diretoria do COMDICA. Nada mais a tratar, a reunião é encerrada, lavrou-se a presente 

ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes. Vera Cruz, 16 

de dezembro de 2019. 


