
 

Ata nº 345/2017 

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às oito horas reuniu-se na Sala dos 

Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1645, Centro, Vera Cruz, em reunião ordinária do 

COMDICA, estando presentes os Conselheiros: Luis Fernando Schilling, Angela Knod, Dalton 

Zart,  Manon Dalize Regert Mueller, suplente de Solange Erdmann Walter, Rubi Leo Eichwald, 

Amanda Trevisan, Salete Ceretta, Luiz Henrique Engel, Joseph Michael Fayad e Fabiana Borowsky 

do CAM. O Presidente, Joseph saudou a todos os presentes e solicitou a leitura da ata anterior que 

após lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. 

Referente a ata anterior, o presidente, ressaltou  que houve questionamento quanto ao dia da 

realização da reunião anterior pelos Conselheiros Tutelares . O presidente relata que conversou com 

os conselheiros tutelares que comprometeram em ligar na semana das reuniões do COMDICA para 

estarem informados da data da realização das reuniões. Prosseguindo o presidente informou que 

quanto a aquisição do material para campanha será adquirida somente no início do ano 2018 com  

distribuição prevista somente para o mês de março de 2018. Prosseguindo a Conselheira Amanda 

relata que  em reuniões realizadas na secretaria da educação e no gabinete em relação aos PPCis das 

escolas municipais está em andamento e tem um técnico responsável pela execução e que precisa de 

um prazo maior para o término dos trabalhos para a realização dos projetos em andamento  como o 

Crescer Legal e outro em andamentos. Prosseguindo o Conselheiro Dalton solicitou um relatório 

das escolas onde já foram realizadas as instalações dos PPCIS e quantas faltam e o tempo 

necessário  para finalização, para deferir ou indeferir a solicitação referente ao prazo de 2 anos para 

adequação dos PPCIS das entidades para o cumprimento da Resolução 04/2016 dos ítens referente 

aos PPCIs das entidades e das escolas municipais para a realização de programas a ser  cadastrados 

no município através do COMDICA. A Conselheira Amanda ficou responsável para apresentar o 

relatório na próxima reunião  Prosseguindo o Presidente  solicita que quando os Projetos 

encaminhados pelas entidades sejam direcionados diretamente  ao Conselheiro Luiz Engel do  

jurídico do município e ao Conselheiro Dalton para analisarem as documentações recebidas e que 

possam trazer para a próxima reunião já analisadas para aprovação dos conselheiros. Prosseguindo 

ficou agendado  reunião extraordinário para analisar a justificativa da prorrogação do prazo de 2 

(dois) anos solicitado pela Secretaria de Educação da exigência da Lei dos PPCIs nos colégios 

municipais para atenderem a resolução 04/2016. Ato seguido foi apresentado um relatório pela 

Psicóloga Fabiana Borowsky dos encontros do Fórum Municipal da Criança e do Adolescente ao 

longo do ano de 2017 e foram realizados mensalmente nas dependências na Câmara de vereadores 

das 8 horas e 30 minutos  ás 10 horas  e foram abordados diversos assuntos  e na sua maioria 

escolhidos pelos participantes dos encontros conforme ofício nº 162/2017 do Centro de 

Atendimento Municipal Especializado e informa ainda que o primeiro encontro ser´a no dia 26 de 

março do ano2018 com profissionais da Mercur com oficina de Experimentação de Tecnologia 

Assistiva. Prosseguindo o presidente agendou a reunião ordinária para o dia 17 de janeiro de 2018 

as oito horas no local de costume. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião pelo presidente, e eu, 

Claudio José Overbeck, da Sala dos Conselhos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será 

assinada pelo presidente e demais conselheiros presentes. Vera Cruz, 18 de Outubro de 2017. 

 

 


