
 

Ata nº 350/2018 
Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito às treze horas e trinta minutos 
reuniu-se na Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, 1645, Centro 
Vera Cruz, em reunião extraordinária  do COMDICA, estando presentes os Conselheiros: 
Luiz Henrique Engel, Jocelia Soares de Moraes suplente de Solange Erdmann Walter, 
Rubi Leo Eichwald, Amanda Trevisan, Salete Ceretta, Beatriz Elena Funck Rosauro, 
Joseph Michael Fayad e Luis Fernando Shilling. O Presidente, Joseph saudou a todos os 
presentes e solicitou a leitura da ata anterior, após lida foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade pelos Conselheiros presentes. Prosseguindo, os Conselheiros 
analisaram a documentação recebida relativo ao Programa “Qualifica Vera Cruz 
Preparando-se Para o Mercado de Trabalho” da Secretaria Municipal de Educação. 
Quanto ao programa apresentado, os conselheiros fizeram várias ressalvas que foram 
anotadas pela Conselheira Amanda, a qual irá encaminhar a Secretaria Municipal de 
Educação para refazer as questões que ficaram em dúvidas e complementar outras. 
Também analisaram os demais documentos onde foi aprovado os documentos que se 
referiam ao Art. 10, inciso I – requerimento, devidamente preenchido, datado e assinado 
pelo representante legal (Anexo I) e os incisos VI - Alvará Sanitário do local onde se 
realiza o Programa e/ou Serviço e VII – Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros – AVCB 
onde foi aceito considerando a Resolução nº 01/2018 sobre a concessão provisória do 
registro de entidades não-governamentais, a inscrição de programas e serviços de 
atendimento à criança e ao adolescente de entidades governamentais e não-
governamentais, até 30 de julho de 2019. Ficando agendado reunião extraordinária para o 
dia 7 de março se a Amanda enviar o projeto até o dia o dia 2 de março ou o mais tardar 
até o dia 5 de março. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião pelo presidente, e eu, da 
Sala dos Conselhos, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelo 
presidente e demais conselheiros presentes. Vera Cruz, 01 de março de 2018. 
 
 


