
 

Ata nº 367/2019 
Aos dezoito dias do mês de fevereiro 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, Rio Grande do Sul, em reunião ordinária do 
COMDICA, os seguintes conselheiros titulares Beatriz Elena Funck Rosauro, Jocélia 
Soares de Moraes, Ana Paula Vitalis, Amélia Thomsen, Janice Valéria Pagel Herrbach, 
Rubi Léo Eichwald, Luiz Henrique Engel, Lilian Agne Oliveira, Joseph Michael Fayad e a 
suplente Paula Daiana Barbian, tendo como ouvintes os conselheiros tutelares José 
Vilson da Silva e Tatiane Rosemara Petry. O conselheiro presidente, Joseph saudou os 
presentes, apresentou a pauta e solicitou a conselheira secretária Beatriz a leitura da ata 
anterior pela que após lida e foi aprovada e será assinada por todos os presentes. 
Prosseguindo Beatriz fez a leitura do convite recebido para um Curso de Capacitação e 
Preparação para as Eleições dos Conselheiros Tutelares de 2019, porém este curso já 
aconteceu em final de janeiro do presente, ao qual aguardaremos novo convite. O 
presidente comunicou que as eleições neste ano acontecerão em seis de outubro, ou 
seja, primeiro domingo de outubro, unificado a nível nacional desde a última eleição e o 
edital deverá ser publicado seis meses antes da data aprazada para sua realização, ou 
seja, abril do presente. Tal edital deve ser publicado pelo executivo municipal, após as 
devidas recomendações do Conanda. O COMDICA tem o dever de elaborar o edital e 
suas regras. O conselheiro Luís sugere que se faça contato por e-mail com a DPM/RS 
para ver a possibilidade da realização de nova etapa deste curso. Em seguida foi 
analisada a documentação do Projeto Crescer Legal que já está ano terceiro ano de 
execução, embora cadastrado neste conselho a quatro anos e que nesta proposta 
apresenta o curso de Aprendizagem Profissional para formar Empreendedores em 
Agricultura Polivalente, com duração de onze meses, envolvendo além dos adolescentes, 
suas famílias e parceiros do projeto. O conselheiro Rubi questiona se não é mencionada a 
palavra “dever” pois são muitos direitos elencados, mas que precisam ser apresentados 
também deveres, ao qual Beatriz refaz a leitura do item frequência que apresenta 
implicitamente o total de setenta e cinco por cento, mas que a seguir apresenta  como 
mínima cinquenta por cento como carga horaria pratica. É consenso deste conselho que 
seja solicitado ao gestor do projeto uma apresentação presencial na próxima reunião para 
ajustes e adequações entre as partes, pois não apresenta sequer o nome do responsável 
legal. Prosseguindo o presidente Joseph solicita o agendamento para a próxima reunião 
ordinária, da apresentação que trata dos assuntos referentes a participação dos jovens 
nos fóruns, a possibilidade de ajuda de custos com as passagens e a contratação de 
palestrante para os eventos. O presidente questiona se todos os integrantes deste 
conselho já se encontram no grupo de WhatsApp do COMDICA, tendo como positiva a 
resposta. A secretária Beatriz fala da necessidade de providenciar os crachás para os 
novos integrantes que são Ana Paula, Lilian, Amélia, Janice e Paula. Recebemos novo 
relatório de despesas do fundo municipal, mas até o presente momento não recebemos o 
solicitado com as despesas não autorizadas, ao qual é solicitado que o contador Carlos 
venha na próxima reunião para explicar as despesas. O presidente coloca a palavra a 
disposição para quem dela quiser fazer uso ao qual José Vilson trás que a situação do 
motorista para o carro do Conselho Tutelar, está sob liminar, mas que o atual motorista 
pelas informações que receberam, permanece até amanhã, ou seja, dezenove de 



fevereiro. O presidente Joseph alegou que podemos trabalhar apenas com casos 
concretos e não com suposições, ao qual o conselheiro Luís afirma que esta é uma 
decisão do executivo e que já se encontra na esfera judicial e nós não podemos delegar 
sobre tal. Joseph, na ocasião da presença dos conselheiros tutelares questiona como 
estão os casos de abusos sexuais e José Vilson esclarece que todos os casos 
denunciados estão sob investigações, mas acreditam ser verídicos. Nada mais a tratar, a 
reunião foi encerrada pelo presidente e eu, Beatriz Elena Funck Rosauro, secretária geral 
deste conselho, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, assino juntamente com 
os demais conselheiros presentes. Vera Cruz, 18 de fevereiro de 2019. 


