
 

Ata nº 332/2017 

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

Conselhos situada na rua Avenida Nestor Frederico 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, Manon Dalize Regert 

Muller, Dalton Zart,  Luiz Henrique Engel e Luis Fernando Schilling e como ouvintes Sandro 

Schipper, Conselheiro Tutelar 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 ata foi lida e aprovada por 

unanimidade pelos presentes. 1) Joseph questionou sobre o agendamento referente o Projeto do 

Banco de Oportunidades/Escola de Talentos. Beatriz coloca que ainda não agendou com a Deise 

Kanist, e assim que tiver agendado irá informar a Iris para avisar os demais. Angela colocou que a 

Gabriela prefere a tardezinha ao invés no sábado.  Beatriz coloca que acha que os funcionários 

municipais devam se adequar aos horários que a comunidade achar interessante. Amanda relata que 

o pessoal da INFOTEC poderá ser parceira nas palestras quanto a questão de informática. Joseph 

disse que para organizar pode ser em qualquer horário mas após a execução do projeto, acha que 

deverá ser sábado para poder atender os estudantes dos três turnos, para que todos tenham acesso. 2) 

Prosseguindo a Conselheira Angela falou com relação a Semana do Combate ao Abuso e a 

Violência Sexual que acontecerá no dia 18 de Maio, onde o CREAS esta organizando uma atividade 

com palestra com uma Psicóloga, onde todos estão convidados a participarem, pois será para 

formação dos profissionais da rede de atendimento, técnicos e conselheiros que lidam com as 

situações e estão sempre em contato com as crianças e adolescentes. Seguindo o presidente sugeriu 

que fossem organizadas atividades com as crianças e os adolescentes. Angela sugeriu que entrará 

em contato com a Escola Elemar Kroth ou mesmo no CRAS em promover atividades no dia 18 na 

parte da manhã. O mesmo acontecerá em turno oposto ao da palestra. 3) Na sequencia, a 

Conselheira Amanda apresentou o Projeto Despertar que funciona na Escola Jacob Blesz, que é uma 

parceria da Secretaria Municipal de Educação, Assistência Social  e a empresa Alance One com o 

objetivo que as crianças tenham oficinas de contraturno ao da escola para não trabalharem na 

produção do fumo e oficinas de músicas. Angela  também ressalta que as crianças vinculadas ao 

PETI também são atendidas no mesmo projeto. Rubi questiona que as empresas de fumo são 

proibidas em ter menores no trabalho junto a produção e colheita do fumo, então como há crianças 

neste programa? Beatriz ressalta que as crianças não são dos proprietários e sim dos meeiros e 

agregados. É explicado que o projeto tem a função de trabalhar a prevenção. 4) Prosseguindo foi 

discutido sobre a organizado do Fórum Municipal da Criança e do Adolescente que será no dia 27 

de março, as 8h30min, na Câmara de Vereadores. Ficando sob responsabilidade de Amanda ser 

oficialmente a coordenadora pelo COMDICA no Fórum. 5) Na sequencia foi discutido sobre o 

Plano decenal da Criança e do Adolescente, onde será discutido o assunto no Fórum da Criança e do 

Adolescente, e para isso foi formado e aprovada por unanimidade pelos conselheiros a Comissão de 

Elaboração do Plano Decenal Municipal da Criança e do Adolescente, assim constituída: A) um 

representante dos seguintes segmentos: - Conselho Tutelar; - Conselho Municipal de Cultura; - 

Conselho Municipal de Saúde; - Conselho Municipal de Educação; - Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social; - Secretaria Municipal de Saúde; - Secretaria Municipal de Educação; - 

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo; - Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; - Fórum 

Municipal da Criança e do Adolescente; - Grêmios estudantis. B) 4 representantes do COMDICA. 



c) Delegados eleitos na Conferência Municipal da Criança e do Adolescente. Serão encaminhadas 

ofícios as secretarias nos dia do Fórum para indicar os representantes. 6) Os representantes do 

COMDICA serão os seguintes conselheiros: Luis Fernando Schilling, Amanda Trevisan, Angela 

Knod, Rubi Leo Eichwald e Joseph Michael Fayad. 7) Na sequencia foi realizada a eleição da 

Diretoria do COMDICA:  Joseph Michael Fayad, como presidente;  Angela Knod, como vice-

presidente; Beatriz Elena Funck, secretária;  Dalton Zart, vice-secretário. 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 março de 2017. 

 

 

 


