
 

Ata nº 355/2018 

 

Aos vinte e um  dias do mês de maio de dois mil e dezoito às treze horas e trinta minutos reuniram-

se na Sala dos Conselhos, situada na Av. Nestor Frederico Henn, n° 1645, Centro, nesta cidade de 

Vera Cruz, RS, em reunião ordinária do COMDICA, os Conselheiros Amanda Trevisan, Dalton 

Zart, Ângela Knod, Jocelia Soares de Moraes suplente de Solange Erdmann Walter, Rubi Leo 

Eichwald e Luis Fernando Schilling, Luiz Henrique Engel estando presentes, ainda, o conselheiro 

tutelares José Vilson da Silva, advogada Lucia Lisete Etaub e o Secretário de Finanças Marcos 

Santos. O Vice-Presidente Luis Fernando Schilling saudou a todos os presentes e apresentou a pauta 

do dia: 1)Ata, 2)FMCA-esclarecimentos do relatório do mês de março com Marcos e mês de abril; 

3) Convite Caps; 4)Crescer Legal; 5) Inscrição da Liga Feminina de Combate ao Câncer Inscrição 

Anchieta; 6) Inscrição Casa Lar; 7) Relatório CREAS; 8) Recurso do processo disciplinar do 

conselheiro tutelar José Vilson; 9) Conferência Municipal da CA e formação da Comissão; 10) 

Relatório da Assistência social do projeto “Capacitação para a rede de atendimento de crianças e 

adolescentes vítimas de violência; 11) Fórum Municipal da Criança e do Adolescente - relato do 

anterior e organização do próximo dia 28 de maio; 12) Alteração da lei de criação do COMDICA; 

13)Relato e Avaliação do Dia 18 de maio; 14) Panfloides Gravidez na Adolescência;  15) 

Programação alusiva ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes; 16)  Inscrição do Anchieta; 17) Diversos. Iniciou-se a discussão da pauta do dia. 1) 

Ata: solicitou a leitura da ata nº 354, após lida foi colocada em votação e aprovada por unanimidade 

pelos Conselheiros presentes. 2)FMCA-esclarecimentos do relatório do mês de março com 

Marcos e mês de abril: Luis solicita ao Secretário de Finanças, Marcos Santos, esclarecer o 

relatório de março. Marcos esclareceu os questionamentos  referente ao relatório Contábil do 

FMCA,  que fez empenho do valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) referente ao Contrato 

de serviços com a COPAME enviado pelo jurídico com o prazo de 01 (um) ano, iniciando em 

dezembro de 2017, com término em novembro de 2018 e que o mesmo será pago mensalmente o 

valor de 8.000,00 (oito mil reais) acrescido de 1.000,00 (um mil reais)por criança acolhida  com 

limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme a empresa vai prestando o serviço com a emissão 

da Nota Fiscal como é feito com todos os contratos com prestação de serviços e diz não ter 

conhecimento de documentos, pois o setor da contabilidade recebe os contratos prontos do jurídico. 

Seguindo a Conselheira Ângela esclarece que o COMDICA tem conhecimento que o tempo da 

prestação de serviço com a COPAME  seria de 6 meses no valor mensal de R$ 6.000,00 (Seis mil 

reais) para atender 03 (três) crianças com o término em dezembro de 2017, conforme ofício nº 

216/2017, datado em 19 de julho de 2017, recebido do Prefeito Municipal Guido Hoff. 

Prosseguindo, o Conselheiro Luiz Engel sugere que verificam as atas anteriores em que os 

conselheiros aprovam o repasse e verifiquem o ofício do Prefeito com os prazos e valores para 

COPAME, entende-se que não houve informações entre os setores. 3) Convite Caps: O 

Conselheiro Luis Fernando convida a todos para o 22º Fórum Anual da Saúde Mental do Vale do 

Rio Pardo organizado pela 13ª que acontecerá na cidade de Vale Verde  no dia 29 de maio de 2018, 

na Comunidade Evangélica com inicio ás 8h30min e término previsto para ás 17h  e os interessados 

deverão fazer inscrições. 4) Crescer Legal: Os conselheiros olharam rapidamente; 5) Inscrição da 

Liga Feminina de Combate ao Câncer Inscrição Anchieta; Seguido os Conselheiros analisaram 

a documentação  onde é requerido a inscrição da Liga Feminina de Combate ao Câncer no 

COMDICA. Após analisado os documentos foi deferido por unanimidade pelos Conselheiros 

presentes a Inscrição Provisória por não apresentar o Alvará do Corpo de Bombeiros. 6) Inscrição 

Casa Lar: Verificar se há registros anteriores na documentação do COMDICA. 7) Relatório 

CREAS: Foi lido o ofício nº15/2018 CREAS que informa os números de Crianças e adolescentes 

em situação de violência ou violação de direitos atendidos pelo Centro de Referência Especializada 



da Assistência Social referente ao ano de 2017, onde crianças ou adolescente vítimas de violência 
intrafamiliar (física ou psicológica) num total de 26 casos, sendo 14 do sexo feminino e 12 do sexo 

masculino  de 0 à 12 anos, crianças ou adolescente vítima de abuso sexual 12, sendo 7 feminino de 

0 à 12 anos, 03 de 13 à 17 anos e 2 do sexo masculino do 0 a 12 anos, crianças ou adolescentes 

vítimas de negligência ou abandono total de 17, crianças ou adolescentes em situação de trabalho 

infantil (até 15 anos) 1 (um) do sexo feminino, num total de casos atendido de 56 crianças. 8) 

Recurso do processo disciplinar do conselheiro tutelar José Vilson: Foi analisado alguns 

questionamentos referente ao processo do Conselheiro Tutelar José Vilson. Após, foi acordado com 

os Conselheiros a realização reunião extraordinária no dia 30 de maio às 8h 30minutos, referente ao 

recurso do Processo Disciplinar do Conselheiro José Vilson. 9) Conferência Municipal da CA e 

formação da Comissão: Ficou para a próxima reunião. 10) Relatório da Assistência social do 

projeto “Capacitação para a rede de atendimento de crianças e adolescentes vítimas de 

violência: os Conselheiros analisaram o relatório final de avaliação do Projeto “Capacitação  para a 

rede de atendimento de Crianças e  Adolescentes Vítimas de Violência” num montante de R$ 

7.999,78 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos) do Fundo Municipal 

da Criança e do Adolescente, promovido em 2017 para a rede de atendimento de crianças e 

adolescentes onde 60 pessoas participaram. O mesmo foi aprovado por unanimidade pelos 

conselheiros presentes. 11) Fórum Municipal da Criança e do Adolescente - relato do anterior e 

organização do próximo dia 28 de maio; 13) Relato e Avaliação do Dia 18 de maio; 14) 

Panfloides Gravidez na Adolescência; 15) Programação alusiva ao Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes: Referente a caminhada que 

aconteceria no dia 18 de maio a programação marcada com uma caminhada no dia  do Combate ao 

Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes não aconteceu devido ao mau tempo foi 

cancelada e ficou acordado pelos Conselheiros presentes devido a falta de datas a mesma não será 

remarcada, e que as demais programações agendadas como a do dia 24 de maio a palestra da rede e 

no dia 28 o Fórum da Criança e Adolescente  na Câmara de Vereadores estão confirmadas. 12) 

Alteração da lei de criação do COMDICA: Será definido para as próximas reuniões. 16)  

Inscrição do Anchieta: Se há documentação anterior nos registros do COMDICA. Nada mais a 

tratar foi encerrada a reunião pelo vice-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, RS, 21 de maio  de 2018. 

 

 


