
 

Ata nº 349/2018 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro 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 ordinária  do COMDICA, estando presentes os 
Conselheiros: Luiz Henrique Engel, Dalton Zart, Jocelia Soares de Moraes suplente de 

Solange Erdmann Walter, Rubi Leo Eichwald, Salete Ceretta, Beatriz Elena Funck 
Rosauro e Joseph Michael Fayad e Luis Fernando Shilling  e a Coordenadora da 
Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação, Micheli Katiani Rech. O 
Presidente, Joseph saudou a todos os presentes e solicitou a leitura da ata anterior para o 
Conselheiro Rubi. Após lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pelos 
Conselheiros presentes. Prosseguindo, foi realizada a eleição da Mesa Diretora do 
COMDICA para o mandato o ano de 2018, que ficou assim constituída:  Joseph Michael 
Fayad, Presidente; Luis Fernando Shilling, vice-presidente; Beatriz Elena Funck, 
secretária e Dalton Zart, vice-secretário. Na sequência, o presidente informou que em 
relação ao material educativo para ser distribuído nas campanhas de prevenção, ainda 
não houve retorno quanto ao andamento da licitação, para adquirir o material. Joseph se 
responsabilizou e ver o andamento do processo com a Prefeitura e informará aos 
Conselheiros no grupo. Prosseguindo, os Conselheiros analisaram a documentação 
recebida relativo à renovação do Registro do Programa de Aprendizagem Profissional 
Rural, nº 05/2016  da Associação Instituto Crescer Legal. Entregaram as cópias de 
solicitação realizada junto aos órgãos competentes quanto ao Alvará Sanitário 
(Requerimento nº processo 781/2/2018) e o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros – 
AVCB (Protocolo de análise PPCI nº 497/1 de 30 de junho de 2017, da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental Frederico Augusto Hannemann de Vila Progresso, interior de Vera 
Cruz), conforme previsto na Resolução nº 01/2018 do COMDICA. Após a análise dos 
documentos os conselheiros aprovaram a renovação do registro do Programa de 
Aprendizagem Profissional Rural da Associação Instituto Crescer Legal, CNPJ 
22.650.636/0001-11, sob registro no COMDICA nº 06/2016, até 30 de julho de 2019. Na 
sequencia, analisaram a complementação da documentação recebida do 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. Cachoeira do Sul, referente 
a renovação do “Programa Aprendiz Bancário Adolescente Serviços Administrativos”, 
onde analisaram o Auto de Vistoria de Corpo de Bombeiros – AVCB (Protocolo de análise 
PPCI nº 179/1 de 19 de junho de 2017 da Escola Estadual de Ensino Médio Vera Cruz). 
Após análise aprovaram por unanimidade a renovação do registro do “Programa Aprendiz 
Bancário Adolescente Serviços Administrativos”  do MOCOCA – Movimento Comunitário 
Cachoeirense, sob registro de nº 01/2015, até 30 de julho de 2019. Prosseguindo,  o 
presidente leu o requerimento da Entidade Secretaria Municipal de Educação de Vera 
Cruz,  que requer o Registro do Programa “Qualifica Vera Cruz Preparando-se Para o 
Mercado de Trabalho” no COMDICA. O presidente passou a palavra a Coordenadora 
Pedagógica, Michele, que fez a apresentação do  que será realizado, quais os objetivos 
específicos do programa, os critérios para o ingresso, fundamentação, proposta 
pedagógica, metodologia de atendimento que serão atendidas crianças e adolescentes, 
onde será disponibilizado 05 (cinco) cursos com até 25 participantes  e demais critérios a 
serem usados. Seguindo o Conselheiro Luis Fernando, colaborou com a sugestão de ter 
empresas participando para melhor aproveitamento dos cursos, com horas praticas e que 
também foi concordado pelos demais Conselheiros. Prosseguindo, o presidente colocou 



que será enviado por e-mail, em anexo cópia do projeto a todos os Conselheiros para ser 
analisado. Também foi colocado que precisa atender os requisitos que constam na 
resolução 04/2016 e na 01/2018. Após o recebimento da documentação por e-mail e 
todos terem lido, será convocada uma reunião extraordinária com data a ser definida para 
o deferimento ou indeferimento do registro do Programa Qualifica Vera Cruz. Para 
finalizar, Joseph apresentou  a entrada do processo nº 2018/2/931 da Associação Instituto 
Crescer, onde consta um resumo do curso “Empreendedor em Agricultura Polivalente VC, 
para que todos leiam e tenham ciência do mesmo. Joseph solicitou cópias para os 
conselheiros. 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, 21 de 
fevereiro de 2018. 
 
 


