
 

Ata nº 347/2018 

Aos dezessete dias do mês de janeiro  de dois mil e dezoito  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, Ángela Knod, Manon 

Dalize Regert Mueller suplente de Solange Erdmann Walter Rubi Leo Eichwald,  Luiz Henrique 

Engel, Joseph Michael Fayad, Cleber Nunes Linberger e Tatiane R Petry do Conselho Tutelar , 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  o 

Presidente fez leitura do ofício recebido do Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho 

Ismael Ricardo Boesel da Prefeitura Municipal de Vera Cruz  que vem através deste documento 

encaminhar a documentação e esclarecimento solicitados referente aos PPCIs das Escolas 

Municipais de vera Cruz  apresentou o Certificado de PPCI da EMEI Vovó Adail, EMEI Raio de 

Luz, EMEF Elemar Guilherme Kroth, EMEF Helberg Franke, EMEI Raio de Luz, EMEF João 

Carlos Rech, comprovante de Protocolo de PPCI da EMEF Professor Henrique Cândido, EMEF 

São Sebastião, EMEI Pingo de Gente, EMEF Intendente Koelzer, EMEF Sagrado Coração de 

Jesus,Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndioe – APPCI- da EMEF Padre Benno Muller, 

AMEI Dona Dionéia, EMEI Moacir Antônio Pereira, EMEF José Pedro Pauli, EMEF Júlio de 

Castilhos, EMEF Dom Pedro II, EMEF Ernesto Wild, EMEF Olavo Bilac, EMEF Gonçalves Dias e 

Certificado de Aprovação -PPCI EMEI Sabor de Alegria e EMEF Elemar Guilherme Kroth 

conforme anexos. Prosseguindo o presidente fez leitura da Escala do Conselho Tutelar de Plantão 

noites e finais de semana de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2018 conforme ofício 

encaminhado para conhecimentos dos Conselheiros. Com referência a solicitação de inscrições do 

Instituto Crescer Legal e Movimento Comunitário Cachoeirense – MOCOCA  continuam pendentes  

por falta de documentação conforme  Resolução  nº 04/2016 que dispõe sobre o registro de 

entidades já relatados em reuniões anteriores e ficou acordado com os Conselheiros a realização de 

uma reunião com as entidades  interessadas com seus representantes legais para relatar  situação 

atual das inscrições e ver outras possibilidades de local adequados para a  realização das atividades. 

Prosseguindo o presidente sugere a realização de uma reunião do COMDICA com o Conselho 

Tutelar nos próximos meses para dar continuidade nas campanhas contra a venda de bebidas 

alcoólicas nos bares e demais locais  para menores de 18 anos e a sequência dos informativos para 

campanha com Crianças e Adolescentes com material já aprovado em reuniões anteriores, eque 

segundo os Conselheiros as estatísticas de doenças como HIV, hepatite, drogadição entre outras tem 

um grau muito alto acontecendo com adolescente e jovens com tratamentos muito caros e que a 

recomendação  de que a campanha ainda é uma das melhores formas da prevenção. 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, 17 de janeiro de 2018. 

 

 


