
 

Ata nº 331/2017 

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

Conselhos situada na rua Claudio Manoel, 381 centro de Vera Cruz, em reunião ordinária do 

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

Ceretta, Beatriz Elena Funck Rosauro, Angela Knod, Amanda Trevisan e sua suplente Tania S. R. 

Witt, Luis Fernando Schilling, Solange Walter e Iris Lenz Ziani da Sala dos Conselhos. O 

presidente, Joseph Michel Fayad, saudou a todos os presentes e solicitou leitura da ata anterior. A 

leitura foi lida e aprovada por unanimidade pelos presentes. Sobre a questão dos crachás ficou 

definido que cada um que ainda não tenha providenciado a foto para o crachá que repasse para a 

Beatriz. O mesmo será pago por cada um.  Prosseguindo foi apresentado a nominata dos 

conselheiros do executivo. Joseph questionou sobre o que o Neri iria fazer nos conselhos, pois foi 

informado que iria participar. Iris explicou que seria mais um técnico/funcionário que iria auxiliar 

no andamento das demandas junto ao executivo, pois como chefe do gabinete terá mais respaldo 

para agilizar as questões junto as secretárias. Em relação a Escola Abracadabra, Tania Witt, relatou 

que fez uma pesquisa junto ao estado e ao Conselho Estadual, onde a mesma deve se registrar no 

COMDICA, observar a legislação da vigilância sanitária e será como cuidadora. Não será uma 

escola regular, assim os pais devem ser os fiscalizadores do serviço que estão contratando. Joseph 

disse que enviou um e-mail a eles e não teve retorno. Será solicitado o registro da mesma e após 

será feito a visita para averiguar a acessibilidade entre outras questões. Joseph na oportunidade o 

exemplo do transporte escolar que havia contratado, mas tinha várias questões não eram cumpridos. 

Prosseguindo, Joseph falou da necessidade de se implantar o Plano Municipal da Criança e do 

adolescente, relatando de formar a Comissão para coordenar a elaboração do PMCA. Na 

oportunidade se prontificaram para participar da Comissão os seguintes conselheiros: Joseph 

Michael Fayad, Angela Knod, Amanda Trevisan e Luis Fernando Schilling. Foi sugerido que um 

representante do Conselho Tutelar, a Gabriela Ferreira da Assistência Social e Iris Lenz Ziani. Ficou 

agendada a reunião a para o dia 21 de fevereiro, as 13 horas para iniciar a elaboração do PMCA. 

Após foi lembrado de uma pessoa se responsabilizar pelo Fórum Municipal da Criança e do 

Adolescente que será no dia 27 de março, na Câmara de Vereadores. Sobre a Semana de Combate 

ao Abuso e a Violência Sexual será repassado ao CREAS, Educação e Saúde para fazer uma 

atividade no dia de mobilização, ficando a Angela responsável para encaminhar ao CREAS as 

sugestões. Prosseguindo foi questionado sobre a questão do Projeto Despertar, Iris colocou que a 

Sala dos Conselhos não recebeu informação nenhuma, ficando para o próxima reunião. Joseph 

apresentou a proposta do Projeto de Escola de Talentos, apresentada pelo Luis do Arauto, para ver 

como a possibilidade de como implanta-lo. Todos consideraram interessante, mas como se deve 

proceder para implantar o projeto. Quem irá se responsabilizar para implantá-lo. Quem serão os 

voluntários para executar o mesmo. Na oportunidade, Luis Fernando Schilling, explicou sobre o 

programa do menor aprendiz. Após, esclarecidas as questões, ficou como sugestão de convidar a 



Deise Kanist, Gabriela Macedo, Luis S., Aurea da Sulprint, Frederico da AJEVEC, Luis Dhiel, 

Joseph, Ruben, Amanda e sugeriu Iris. Beatriz sugeriu nos sábados de manhã. Beatriz irá falar com 

Deise e Luis do Arauto e irá colocar no grupo do watsapp, a data da reunião e após Iris deve avisar 

o Frederico e a Dona Aurea. Foi lida o Of. Nº 01595.000.062/2016-0003 datada da Promotora de 

justiça no dia 13 de janeiro. Foi solicitado a Iris passar para a Corregedoria. Prosseguindo Joseph, 

falou sobre o SIPIA, e da implantação no município. Relatou que já foi conversado com o Conselho 

Tutelar sobre o assunto. Há necessidade de se implantar o mesmo. Na sequencia foi colocado para 

solicitar a escala de trabalho da semana dos conselheiros tutelares, pois quando se liga no setor é 

informado que o responsável do caso não se encontra. Será encaminhado oficio solicitando a escala 

semanal. Também solicitar a corregedoria como procedem em relação ao cumprimento da 

efetividade da carga horária do trabalho dos conselhos tutelares. Nada mais a tratar foi encerrada a 

reunião pelo presidente, e agendado a próxima reunião para 15 de março, 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, 15 de fevereiro de 2017. 

 

 

 


