
 

Ata nº 333/2017 

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às oito horas, reuniu-se na sala do 

Conselhos situada na av. Nestor Frederco Henn, 1645  centro de Vera Cruz, em reunião ordinária do 

COMDICA  estando presentes os Conselheiros:  Rubi Leo Eichwald, Joseph Michel Fayad, Beatriz 

Elena Funck Rosauro,  Angela Knod,  Amanda Trevisan, Salete Ceretta, Dalton Zart,  Luiz 

Henrique Engel  e como ouvintes Marcelo Rodriques Carvalho, Paulo da Silva do Conselheiro 

Tutelar,  Gabriela Macedo da Secretaria  Municipal de Assistência Social e Iris Lenz Ziani da Sala 

dos Conselhos. O presidente, Joseph Michel Fayad, saudou a todos os presentes e colocou a palavra 

a disposição à Gabriela Macedo para fazer a apresentação do Projeto Capacitação para a rede de 

atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violação de direitos que deverá ocorrer na última  

quinta-feira de cada mês a partie do mês de Abril de 2017 e será desenvolvido pela UNISC  com 

subsídios oriundos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente com responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, o custo  do Projeto no valor de R$ 7.999,78 (sete 

mil novecentos noventa e nove reais e setenta e oito centavos) com duração de 56 horas, após 

analisado as justificativas e demais itens do projeto entre os Conselheiros e após sanadas as dúvidas, 

o presidente  Joseph Michel Fayad colocou em votação, o qual foi aprovado por unanimidade pelos 

Conselheiros presentes. Seguindo o presidente solicitou leitura da ata anterior. A ata foi lida e 

aprovada por unanimidade pelos presentes. Prosseguindo a Conselheira Angela informou  que na 

programação da Semana do Combate ao Abuso  e a Violência  Sexual está agendado para o dia 18 

de maio as 8horas 30min. no CRAS atividades com as crianças e adolescentes das escolas 

municipais com a participação  do presidente do COMDICA Sr. Joseph Michel Fayad. 

Prosseguindo Beatriz relatou  a participação como representante dos Bairros no evento de anúncio 

do novo modelo de gestão da Prefeitura Municipal no Clube Vera Cruz RS. Nos 100 dias de 

governo prefeito e secretários apresentaram as prioridades para os próximos 365 dias . O acordo de 

governança denominado “Avança Vera Cruz”  mostrando-se preocupada com a perpectivas para os 

próximos 365 dias quanto ao Plano Público Pedagógico Educacional  e relatou a participação no 

COREDE  e colocou assuntos como a privatização das rodovias e a não realização da consulta 

popular para conhecimentos dos Conselheiros. Prosseguindo Iris, informou com relação a Semana 

do Combate ao Abuso e a Violência Sexual que no dia 18 de maio na parte da tarde a partir das 

quatorze horas haverá uma Palestra na Secretaria da Cultura e Turismo e que será enviado os 

convites na próxima semana, lembrou ainda que não haverá reunião do Forum no mês de maio pois 

todos estão convidados a participar no dia 18 da palestra. Seguindo Amanda relatou as atividades 

realizadas no Fórum   no dia 27 de março de 2017, entre os assuntos foi debatido o Plano decenal 

onde os presentes se comprometeram segundo as suas secretarias a disponibilização de dados para o 

andamento do plano e a próxima reunião ficou agendado para o dia 24 de abril de 2017. Seguindo a 

Conselheira Beatriz fez leitura do ofício nº 023/2017 do MOCOCA (Movimento Comunitário 

Cachoeirense) de Cachoeira do Sul  que informou a contratação do adolescente Carlos Ecke dos 

Santos como jovem aprendiz Bancário no período de 08/03/2017 a 07/03/2019 firmando  com o 

Banco do Brasil assinado pelo presidente Claudio Sergio Vidal Petrucci. Prosseguindo  foi lido o 

oficio 032/CT2017 do Conselho Tutelar de Vera Cruz onde informa a escala diária dos Conselheiros 

da 1ª e 2ª semana do mês de maio assinada pelos Conselheiros, e com relação  horária de trabalho 

dos Conselheiros Tutelares foi discutido entre os Conselheiros do COMDICA que não concordam 

com a carga horaria pois não cumprem o horário das 8 horas diárias, o presidente ressaltou que esta 



discussão não deveria continuar pois não iria mudar nada, e se alguém tivesse um questionamento  

que o mesmo deveria ser por escrito. Prosseguindo, o presidente fez leitura da correspondência 

recebida da DPM para a realização curso de formação nos dias 15 e 16 de maio de 2017 no 

Auditório da Sede da DPM em Porto Alegre, onde Beatriz Joseph, Angela, Amanda e Luiz irão 

participar do curso. Seguindo o Conselheiro Dalton informou que a corregedoria está em andamento  

e que aguarda resposta dos processos, O presidente falou da necessidade do COMDICA ter o Edital 

de Projetos padrão para melhor andamento dos trabalhos. Seguindo Marcelo Carvalho usou a 

palavra como Líder de Governo e que tem como objetivo a aproximação do Conselho tutelar e do 

COMDICA, cita o exemplo das vagas das creches estão sendo trabalhadas em conjunto com a 

Secretaria da Educação. Nada mais a tratar foi encerrada a reunião pelo presidente, e agendado a 

próxima reunião para  de maio, 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, 18 de abril de 

2017. 

 

 

 


