
 

Ata nº 365/2018 

Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, 

reuniram-se na Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, n° 1645, Centro, nesta 

cidade de Vera Cruz, RS, em reunião ordinária do COMDICA, os seguintes conselheiros titulares e 

suplentes: Ângela Knod, Luiz Henrique Engel, Lilian Agne Oliveira, Rubi Leo Eichwald, Ana Paula 

Vitalis,  Beatriz Elena Funck Rosauro, Dalton Zart  e Joseph Michael Fayad, Fabiana Borosky do 

centro de Atenção Psicosocial Microregional Vera Cruz e como ouvinte Sandro Schipper. O 

conselheiro e presidente, Joseph Fayad, saudou a todos, apresentando a pauta. Solicitou a leitura da 

ata anterior que após lida foi para correção. Prosseguindo, o presidente passou a palavra para 

Fabiana Borowsky, psicóloga do CAPSij que apresentou um relatório das reuniões do Fórum 

Municipal da Criança e do Adolescente ao longo do ano de 2018, onde foram realizadas onze 

reuniões, sendo que uma foi a Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, diversos 

assuntos  e na última reunião foram apresentados os novos horários para o ano de 2019, do Fórum, 

sendo o  primeira do mês  no turno da manhã, o segundo mês no turno da tarde e o próximo no 

turno da noite e assim sucessivamente. Ficou acordado com os Conselheiros a realização de uma 

reunião no dia 23 de janeiro de 2019, às 13 horas, para tratar assuntos referentes a participação de 

jovens nos fóruns e a possibilidade de ajuda de custos (Passagens) para os jovens que queiram 

participar e a contratação  de palestrante para os eventos. Foi apreciado o balancete de despesa, o 

balancete de receita, os empenhos por fonte de recursos e a razão de banco/caixa do FMCA, 

referente ao mês de novembro. Prosseguindo, foi analisado o novo cronograma para liberação do 

período de férias aos conselheiros Tutelares conforme segue: de 10 de janeiro de 2019 a 08 de 

fevereiro de 2019; José Vilson da Silva, de 11 de fevereiro de 2019 a 12 de março de 2019; Paulo 

César da Silva, de 13 de março de 2019 a 11 de abril de 2019; Tatiane Rosemara Petry, de 12 de 

abril de 2019 a 11 de maio de 2019; Sandro Leandro Schipper, de 13 de maio de 2019 a 11 de junho 

de 2019; Marlene Viana Brizola. O presidente coloca em votação e é aprovado por unanimidade 

pelos conselheiros presentes, a retificação II da Resolução COMDICA nº 14/2018, que dispõe sobre 

o Período de Férias dos Conselheiros Tutelares, de 17 de setembro de 2018. Prosseguindo, o 

presidente colocou a disposição aos conselheiros o relatório da VI Conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Vera Cruz/RS, realizado no dia 26 de novembro de 2018, 

na Associação dos Moradores do Bairro Arco-íris, de âmbito municipal. Seguindo, a pauta foi 

analisado a documentação referente a inscrição da Casa de Passagem  protocolado no processo nº 

2018/4/2124, requerida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, contendo os 

seguintes documentos: Of. nº12/2018 e Referente: Relatório de atividades realizadas no exercício 

anterior. Após a análise conforme a Resolução nº04/2016 de 14 de setembro de 2016 do 

COMDICA, o presidente colocou em votação e foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros 

presentes. Prosseguindo, o presidente relata a participação do evento no Programa de Aprendizagem 

Profissional Rural do instituto Crescer Legal, realizado no dia 12 de dezembro de 2018, em Santa 

Cruz do Sul, da certificação dos Jovens aprendizes na gestão rural de 2018 e classificou, como 

muito bom o programa que a entidade desenvolve e que conta com parceria de outros municípios. 

Prosseguindo, o Presidente apresentou o relatório de Atividades realizadas no Programa Qualifica 

Vera Cruz - Preparando-se para o Mercado de Trabalho aos Conselheiros, as atividades que foram 

realizadas, avaliações qualitativas e quantitativas e número de alunos participantes. Os conselheiros 

aprovaram por unanimidade a Prestação de Contas do “Programa Qualifica Vera Cruz - Preparando-

se para o Mercado de Trabalho”. Seguindo os Conselheiros analisaram a documentação da Inscrição 

da Liga Feminina de Combate ao Câncer, conforme a Resolução nº04/2016 de 14 de setembro de 

2016 do COMDICA. Após analisar o Alvará de Proteção Contra incêndio- APPCI nº 2641 e as 

demais documentações foram analisadas e aprovadas em reuniões anteriores realizadas pelo 

COMDICA, os conselheiros por unanimidade deliberaram pela aprovação do registro da LIGA 



FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE VERA CRUZ, CNPJ: 04.234.206/0001-37, situada 
na Rua Roberto Gruendling,125, Vera Cruz/RS que será inscrita sob o nº 10/2018, com validade até 

com validade até 17de dezembro de 2022. Seguindo o presidente colocou a necessidade  da 

participação dos jovens ou a formação de grupos de jovens indicados pelas escolas  o qual ficou 

para ser analisado nas próximas reuniões. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião pelo 

presidente, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelos 

demais conselheiros presentes. Vera Cruz, RS, 17 de dezembro de 2018. 


