
 

Ata nº 342/2017 

Aos treze dias do mês de setembro 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, 

Beatriz Elena Funck Rosauro e seu suplente Cleber Nunes Linberger, Gerson Ezequiel Pereira 

suplente de Luiz Henrique Engel, Joseph Michael Fayad e Amanda Trevisan.  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. Prosseguindo, a Conselheira 

Beatriz relatou a participação da reunião na Promotoria de Justiça de Vera Cruz, onde representou o 

COMDICA, referente ao Procedimento Administrativo nº 00928.00020/2013, no dia oito de 

setembro de 2017, na qual foram debatidas as questões das FICAIS onde muitas vezes o retorno  

para os alunos tem sido apenas no ano seguinte quando na realização das audiências do MP, 

referente as questões atinentes à diminuição do número de alunos, que tem sido geral no Município, 

acarretando o fechamento de escolas, especialmente no interior.  A manifestação da Promotora da 

preocupação com o número de FICAIS de crianças, que são nove. E ainda foram relatados outras 

questões em andamento de FICAIS conforme consta no documento eu ficará arquivado no 

COMDICA. Prosseguindo, o Presidente, solicitou o relato do Fórum da Criança e do Adolescente 

realizado em 26 de agosto de 2017. Amanda relata que foi bem produtivo e informa que o próximo 

Fórum da Criança e do Adolescente será realizado no dia 25 de Setembro de 2017, com o tema 

“Prevenção ao Suicídio” - Setembro amarelo e Saúde Mental de Crianças e Adolescente. 

Prosseguindo, foram analisados a complementação dos documentos recebidos da COPAME, pelos 

Conselheiros. Após analisados, foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros presentes  o 

registro da entidade Associação Comunitária Pró Amparo do Menor, CNPJ  nº90.153.891/0001-09, 

com sede na Rua Amazonas, 850, Santa Cruz do Sul – RS, inscrita no COMDICA, sob o nº 

06/2017, com validade máxima de 04 anos. Na sequencia, foram também analisados pelos 

Conselheiros os documentos recebidos da Associação Instituto Crescer Legal para inscrição de 

projeto. Após analisados pelos Conselheiros foi aprovado por unanimidade pelos Conselheiros 

presentes a inscrição do projeto “EMPODERAMENTO DE MENINAS ADOLESCENTES, POR 

MEIO DA COMUNICAÇÃO DE JOVEM PARA JOVENS” da entidade Associação Instituto 

Crescer Legal, inscrita no CNPJ sob o nº 22.650.636/0001-11, situada à Rua Galvão Costa, nº 415, 

Sala A – Centro- Santa Cruz do Sul e é inscrita sob o nº 07/2017, com validade até 13 de setembro 

de 2021. Prosseguindo, Joseph, solicita a Iris apresentar aos Conselheiros os recursos previstos para 

a Lei de Diretrizes Orçamentária 2018, que após analisado e sanadas os questionamentos pelos 

Conselheiros, aprovaram por unanimidade, as Metas das Ações dos Programas de Governo, dos 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, previstos no projeto da LDO – 

Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018, num montante  de R$ 24.986,15 (vinte quatro mil e 

novecentos e oitenta e seis mil reais e quinze centavos) do Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente. Prosseguindo, foi apresentado a LOA  ( Lei Orçamentária Anual) que após analisada e 

sanadas todas as dúvidas pelos Conselheiros, aprovam por unanimidade a  projeção do orçamento 

de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, previstos no projeto da 

LOA – Lei Orçamentária para o exercício de 2018, no montante  de R$ 24.986,15 (vinte quatro mil 

e novecentos e oitenta e seis mil reais e quinze centavos). Prosseguindo,  o presidente apresenta que 

o COMDICA recebeu cinco exemplares da Coletânea de Leis, que servirão para o uso dos 

conselheiros do COMDICA, na oportunidade os Conselheiros Joseph, Ângela e Amanda levam 

emprestado um exemplar para leitura  e estudo. 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, 13 de Setembro de 2017. 


