Termo de Abertura

Contem este livro 005 folhas numeradas de 01 a 101, e servirá de “Registro de
Atas” do “Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA” de Carlos Barbosa, com sua sede social na “Sala dos Conselhos” que fica
no piso inferior ao Palco da Estação, no Parque da Estação, inscrita no CNPJ sob nº
00.972.631/0001-72.

Carlos Barbosa, 09 de outubro de 2014

(Este termo deverá ser impresso quando for encadernado o livro de ATAS. A data
deve ser mantida a acima mencionada)
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ATA 001/2014
Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e quatorze (09.10.2014), às 18 horas, na sala
dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. PAUTA: 1. Análise
das Receitas e Despesas de Agosto e Setembro de 2014. 2. Inscrição da Associação
Beneficente, Esportiva e Cultural de Arcoverde. 3. Resolução Nº 164 de 09 de abril de 2014
do CONANDA. 4. X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Guia º
1). 5. Acompanhamento dos projetos em execução em 2014. 6. Informações sobre o 1º
Seminário Regional de Educação. 7. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Referente às
receitas e despesas do Fundo analisou-se que: a. No mês de Agosto de 2014, o total de
receitas foi de R$ 4.871,03 e o total de despesas foram de R$ 39.949,00. Saldo total do
Fundo em Agosto de 2014: R$ 404.956,65; b. No mês de Setembro de 2014, o total de
receitas foi de R$ 4.877,82 e o total de despesas foram de R$ 40.719,00. Saldo total do
Fundo em Setembro de 2014: R$ 369.115,47. Observou que temos R$ 86.000,00
comprometidos para atender os projetos aprovados às entidades, restando um saldo de R$
283.115,47. 2. A Associação Beneficente, Esportiva e Cultural de Arcoverde encaminhou a
documentação, conforme Resolução 001/2014, de 27 de fevereiro de 2014, para inscrição
da Entidade e para o registro do programa “A Nota é Minha”. As devidas avaliações e
registros foram realizados, procedente assim com a emissão do Atestado de Registo
005/2014 e a Inscrição de Programa 029. 3. A Resolução Nº 164 de 09 de abril de 2014 do
CONANDA, dispõe sobre o registro e fiscalização das entidades sem fins lucrativos e
inscrição dos programas não governamentais e governamentais que tenham por objetivo a
assistência ao adolescente e a educação profissional e dá outras providências. Na próxima
reunião, deste Conselho, será apresentado o esboço de como será a operacionalização da
Resolução Nº 164 do CONANDA, em nosso município. 4. Recebemos Guia º 1 com
orientações para a X Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Decidido que na primeira reunião de 2015 será formada a comissão para organização da
Conferência que tem prazo de realização de novembro de 2014 a maio de 2015.. 5. O MAB
através do Projeto “Aquecendo Corpo e Mente”, realizou o atendimento a 50 crianças e
adolescentes por mês, no mês de Agosto. A APAE através do Projeto Terapia Assistida por
Animais – Cãoterapia realizou os 35 atendimentos e o Projeto Corpo em Movimento –
Psicomotricidade realizou os 24 atendimentos mês de Agosto. O CEC fez os seguintes
atendimentos:

a)

Projeto

“Aproximando

Olhares

Potencializando

Cuidados”:

340

atendimentos em Agosto; b) Projeto “Harmonizando Sons”: 431 atendimentos em Agosto;
c) Projeto “Desenvolvendo Cuidados Através da Expressão Corporal”: 654 atendimentos
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em Agosto. Os dados do mês de setembro serão apresentados na próxima reunião, pois
ainda não foram analisados. 6. O 1º Seminário Regional de Educação foi realizado no dia
28 de agosto de 2014, em Caxias do Sul, e nosso Conselho foi representado pela
Conselheira Marilva Zanella Bortolotto. A Conselheira informou que o assunto principal foi
os dados dos questionários respondidos pelos Municípios, que tem como intuito promover
melhorias na Política de Educação da Região de Escolas Municipais e Estaduais. O
próximo encontro será no dia 26 de novembro de 2014 e a Conselheira Marilva continuará
representando o COMDICA. Para o ao de 2015 haverá encontros sistemáticos e por
solicitação dos organizadores devem permanecer os mesmos representantes. 7. Outros
assuntos. a) A Campanha do Leozinho será elaborado material para divulgação que será
apresentado na próxima reunião. O objetivo principal será a conscientização de empresas
para que façam a contribuição conforme Lei e também as pessoas físicas que já
contribuíram em anos anteriores. No momento da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
de Renda será reforçado às pessoas físicas a possibilidade de doação. b) Encaminhado o
ofício nº 038/2014, do dia 01 de Outubro de 2014, ao Exmo. Sr Prefeito Municipal
solicitando esclarecimento formal sobre o não repasse dos recursos do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente ao projeto aprovado por este Conselho, através
da publicação da Resolução Nº 003/2014, do COMDICA, bem como solicitamos um
parecer referente as ações executadas em substituição a proposta do projeto já que o
repasse dos recursos não foi aprovado.

Até hoje não obtivemos retorno. c) Em

substituição a Conselheira Tutelar Aline Gisele Pereira Morelatto, que está em licençamaternidade que tem período previsto de 15/09/2014 à 15/01/2015, foi nomeada a 2ª
Conselheira Tutelar Suplente Sra. Lurdes de Oliveira Inda, tendo em vista que a 1ª
Suplente Mariele Mersoni desistiu da vaga, conforme ofício recebido no dia 26 de agosto
de 2014. d) Recebidos os atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar, os quais serão
analisados para a aprovação dos projetos para 2015, observando se os mesmos tem
relação com as principais demandas do Conselho Tutelar. e) O Conselheiro João Carlos da
Silva justificou sua falta e do seu suplente através do ofício da Brigada Militar do dia 09 de
outubro de 2014, informando a impossibilidade de seu na reunião ordinária por estar em
compromissos de trabalho fora de Carlos Barbosa no mesmo horário da reunião. O
suplente encontra-se em gozo de férias. f) A próxima reunião ordinária será no dia 20 de
novembro de 2014, em virtude de dezembro, mês correto de realização da reunião, ocorrer
muitos eventos de encerramentos, e consequentemente a impossibilidade de participação
dos Conselheiros na reunião. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por
mim, Rutinéia Balbinot Salini, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
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Viviane Guzatto / S – Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Heitor Sfoggia / S – Jusinei Foppa
Assessoria Jurídica
João Carlos da Silva / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar

AUSENTES

Mônica Adriane Sauthier / S - Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE
Luiz Alberto Fripp da Silva / S - Jorge Rojas Corrales
Lions Club

AUSENTES

Miriam Cini de Campos / S - Ana Júlia Vicentini
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S - Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Rutinéia Balbinot Salini / S - Daniel Scotta
Secretaria Municipal de Educação
Elton Mateus Vaz Lima / S -Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 002/2014
Aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e quatorze (20.11.2014), às 18 horas, na
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. Primeiramente foi informado que a Comissão de Projetos foi alterada, devido alguns componentes da
comissão terem enviado orçamento para prestação de serviços nos projetos para 2015 e
sendo eles o prestador de serviço escolhido pela entidade. Os membros das comissão foram informados através dos ofícios do COMDICA nº 045/2014 e nº 046/2014. Novos membros foram convidados para compor a comissão, sendo estes através dos ofícios do COMDICA nº 047/2014 e nº 048/2014, estando a comissão composta pelos seguintes membros:
Viviane Guzatto, Daniela Girotto, Miriam Cini de Campos, Luiz Alberto Fripp da Silva e Rutinéia Balbinot Salini. Foi nomeado a Sra. Fernanda Zanetti Tramontina, através da Portaria
nº 381/2014, como representante suplente da Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação. PAUTA: 1. Aprovação dos projetos para 2015. 2. Análise das Receitas e Despesas de Outubro de 2014. 3. Aprovação do Regimento Interno do COMDICA. 4. Aprovação
do Regimento Interno da Corregedoria do Conselho Tutelar. 5. Acompanhamento dos projetos em execução em 2014. 6. Informações sobre o Plano Municipal de Educação. 7. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Mediante a publicação do Edital 01/2014 do COMDICA, 3 (três) entidades não governamentais, todas devidamente cadastrados no COMDICA,
e 1 (uma) entidade governamental encaminharam projetos, totalizando 9 (nove) projetos
com o valor total de R$ 438.405,00. O total de receitas disponíveis no FUMDICA é de
298.888,85, o que levou a comissão de projetos solicitar a revisão dos valores apresentados pelas entidades não governamentais, através dos ofícios 049/2014, 050/2014 e
051/2014, devido estas entidades já terem os projetos aprovados para 2014 e assim ser
possível comparar o valor horas dos profissionais. As entidades não governamentais conseguiram a redução do montante para R$ 404.634,00. A seguir o detalhamento dos projetos apresentados: a. A APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –, apresentou 2 (dois) projetos: 1. “Terapia Assistida por Animais”, que tem por objetivo atender 35
crianças e/ou adolescentes com deficiência, de março a dezembro de 2015, através da Terapia assistida por Animais – Cãoterapia. O Projeto está na terceira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor total do projeto era de R$ 69.920,00 e foi
possível a redução para R$ 65.664,00, com a redução do valor hora dos profissionais envolvidos no projeto. O projeto contempla 8 horas mensais com os cães e 4 adestradores,
psicopedagoga e pedagogo conforme justificado através do ofício 057/2014 da APAE. As
demais horas mensais tem apenas o atendimento psicopedagoga e pedagogo, que a co-
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missão de projetos entendeu como sendo o valor hora superfaturamento destes profissionais. A APAE justificou dizendo que o valor total do projeto foi dividido pelas horas do projeto, pois do contrário as 8 horas mensais em que há toda estrutura ficaria com valor alto.
Para novos projetos apresentados deverá ser atentado para que seja fornecido o valor hora
para cada profissional. Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. 2. “Corpo
em Movimento – Psicomotricidade”, que tem por objetivo atender 24 crianças e/ou adolescentes com deficiência, de março a dezembro de 2015, através da Psicomotricidade. O
Projeto está na terceira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto era de R$ 34.020,00 e foi possível a redução para R$ 31.185,00, com a redução do valor hora dos profissionais envolvidos no projeto. Os conselheiros aprovaram o
projeto por unanimidade. b. O CEC - Centro Educativo Crescer - apresentou 3 projetos: 1.
“Aproximando Olhares, Potencializando Cuidados”, tem por objetivo de atender 204 crianças e/ou adolescentes, de fevereiro a dezembro de 2015, através de psicologia e fonoaudiologia. Este projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de
ação. O valor do projeto era de R$ 95.040,00 e foi possível a redução para R$ 83.160,00,
reduzindo os atendimentos em psicologia de 1584 horas para 1408 horas. Os conselheiros
aprovaram o projeto por unanimidade. 2. “Desenvolvendo Potencialidades através da Expressão Corporal”, que tem como objetivo atender 564 crianças e/ou adolescentes, de março a dezembro de 2015 através de aulas de dança, educação física e taekwondo. Este projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor
do projeto era de R$ 81.920,00 e foi possível a redução para R$ 77.920, com a redução do
valor hora dos profissionais envolvidos no projeto. Os conselheiros aprovam o projeto por
unanimidade. 3. “Harmonizando Sons”, que tem como objetivo atender 365 crianças e/ou
adolescentes, de março a dezembro de 2015, através de oficinas de musicalização, canto
coral e banda marcial. Este projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital
e estratégias de ação. O valor do projeto era de R$ 50.400,00 e foi possível a redução para
R$ 46.000,00, com a redução do valor hora do profissional das aulas de musicalização. Os
conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. c. O MAB, Movimento Assistencial Barbosense - apresentou 2 (dois) projetos: 1. “1, 2, 3 Vamos a Escola Outra Vez” tem por objetivo de atender 120 crianças e/ou adolescentes, de fevereiro a abril de 2015, através da doação de uniformes escolares com acolhimento socioeducativo. Este projeto está na terceira
edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto era de R$
28.800,00 e foi possível a redução para R$ 26.400,00, com a redução do valor hora do profissional envolvido no projeto. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 2.
“Aquecendo Corpo e Mente” tem por objetivo de atender 150 crianças e/ou adolescentes,
de maio a setembro de 2015, através da doação de cobertor de solteiro, travesseiros, ca-
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pas para travesseiros, bolsas de água quente, livro para leitura infanto/juvenil, jogos didáticos, lençol solteiro, colchão solteiro com acolhimento socioeducativo. Este projeto está na
segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto
era de R$ 54.355,00 e foi possível a redução para R$ 50.335,00, com a redução do valor
hora do profissional envolvido no projeto. Os conselheiros reprovaram o projeto por falta de
recursos e pela entidade poder promover junto à comunidade a doação dos itens solicitados no projeto. d. A Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Barbosa apresentou 2 (dois) projetos: 1. “Oficina de Aprendizagem – Desenvolvendo Habilidades e Competências” tem por objetivo de atender 30 crianças e/ou adolescentes de março a novembro
de 2015, através de atividades pedagógicas. Este projeto está na primeira edição e atende
os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é R$ 19.500,00. O projeto
não foi aprovado pelos Conselheiros por falta de recursos e houve a ressalva deste projeto
ser considerado como política pública básica. 2. “A Escola que temos, a Escola que queremos” tem por objetivo de atender as famílias de todas as crianças e/ou adolescentes da
Escola de julho a novembro de 2015 através de 8 palestras com as famílias. Este projeto
está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do
projeto é R$ 4.450,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. Resumo dos
projetos aprovados: 2 (dois) projetos da APAE, que somam R$ 96.849,00; 3 (três) projetos
do CEC, que somam R$ 207,080,00; 1 (um) projetos do MAB, que soma R$ 26.400,00 e 1
(um) projetos da Escola Carlos Barbosa que soma R$ 4.450,00. No total geral foram aprovados sete projetos que somam R$ 334.779,00. Em análise aos recursos disponíveis no
FUMDICA até 30.10.2014 e com relação ao valor comprometido até o final de 2014, verificou-se que os projetos aprovados somam um valor acima do valor disponível, sendo este
valor de R$ 35.890,15, que deverão ser buscados recursos através da Campanha do Leãozinho. 2. Referente às receitas e despesas do Fundo analisou-se que: a. No mês de Outubro de 2014, o total de receitas foi de R$ 15.773,38 e o total de despesas foram de R$
32,032,00. Saldo total do Fundo em Outubro de 2014: R$ 352.856,00. Observou que temos
R$ 53.968,00 comprometidos para atender os projetos aprovados às entidades para 2014,
restando um saldo de R$ 298.888,85. 3. Apresentado o Regimento Interno do COMDICA
sendo que foi solicitado a inclusão das competências do Conselho e a exclusão dos Artigos
relacionados ao FUMDICA e ao Conselho Tutelar. Os ajustes foram realizados e o regimento aprovado pelos Conselheiros. 4. Apresentado o Regimento Interno da Corregedoria do
Conselho Tutelar e foi solicitado a inclusão da Lei Municipal nº 2997 do COMDICA como
referência. Os ajustes foram realizados e o regimento aprovado pelos Conselheiros. 5. O
MAB através do Projeto “Aquecendo Corpo e Mente”, realizou o atendimento a 50 crianças
e adolescentes no mês de Setembro, encerrando o projeto. A entidade enviou a autoavali-

7

ção demonstrando a efetividade das ações realizadas. A APAE através do Projeto Terapia
Assistida por Animais – Cãoterapia realizou 35 atendimentos e através do Projeto Corpo
em Movimento – Psicomotricidade realizou os 24 atendimentos no mês de Setembro e Outubro. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”: 336 atendimentos em Setembro e em Outubro; b) Projeto “Harmonizando Sons”: 428 atendimentos em Setembro e 431 atendimentos em Outubro; c) Projeto “Desenvolvendo Cuidados Através da Expressão Corporal”: 650 atendimentos em Setembro e
648 atendimentos em Outubro. Os Conselheiros Luiz Alberto Fripp da Silva, Miriam Cini de
Campos e Rutinéia Balbinot Salini farão as visitas às entidades para verificar o andamento
dos projetos. 6. As Conselheiras Anne Cristiane de Freitas e Solange Heckler, foram indicadas através do ofício 040/2014, para representar o COMDICA no Plano Municipal de Educação – PME. Nossas representantes estão no Eixo II que refere-se ao Ensino Fundamental. O PME tem por objetivo coletar dados e definir metas e estratégias para melhorar a
educação no município. 7. Outros assuntos: a) Para a Campanha do Leãozinho foram
apresentadas e aprovadas as seguintes ações: em dezembro de 2014 realizar visitas às
empresas do município que não fazem doação ao COMDICA; em fevereiro e março de
2015 realizar a apresentação da possibilidade de doação no momento do ajuste anual do
imposto de renda aos funcionários das empresas e aos contadores do município. Será elaborado um folder para divulgação da campanha, sendo este vinculado na imprensa, site
oficial do município e murais da empresa Tramontina e estabelecimentos de grande circulação de pessoas. Para os atuais doadores, serão enviados a guia para pagamento possibilitando a doação de até 6%. b) Após o envio do ofício nº 038/2014, do dia 01 de Outubro de
2014, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal solicitando esclarecimento formal sobre o não repasse dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA,
ao projeto aprovado por este Conselho, através da publicação da Resolução Nº 003/2014,
do COMDICA, a Secretaria Municipal de Educação, através do ofício 1571/2014, de 15 de
Outubro de 2014, informou que foi viabilizado para este ano a contratação de 3 (três) orientadoras educacionais, implantando o Projeto Reforço Escolar para os alunos dos anos iniciais e nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática para os anos finais do ensino fundamental e inseriu na LO/2015 o projeto “Um novo olhar na Educação Municipal de Carlos
Barbosa”, o qual tem por objetivo implantar o serviço de psicopedagogia e fonoaudiologia
nas escolas públicas municipais, além de encaminhar casos necessários para atendimento
na rede. c) A próxima reunião ordinária será no dia 19 de fevereiro de 2015, Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Rutinéia Balbinot Salini, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
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Viviane Guzatto / S – Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Heitor Sfoggia / S – Jusinei Foppa
Assessoria Jurídica
João Carlos da Silva / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S - Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE
Luiz Alberto Fripp da Silva / S - Jorge Rojas Corrales
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S - Ana Júlia Vicentini
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S - Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Rutinéia Balbinot Salini / S - Daniel Scotta
Secretaria Municipal de Educação
Elton Mateus Vaz Lima / S -Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde

AUSENTES

Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 003/2015
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze (26.02.2015), às 18 horas,
na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. Estando a
secretária deste Conselho ausente, convidaram a mim, Daniel Scottá, para secretariar a
reunião. Inicialmente, a Presidente Viviane Guzatto informou que esta reunião estava agendada para o dia dezenove de fevereiro de dois mil e quinze (19.02.2015), mas devido a impossibilidade de participação de alguns conselheiros e a necessidade de definição de alguns assuntos para esta reunião, foi transferida para hoje. Foi nomeado a Sra. Giovana
Cousseau, através da Portaria nº 807/2014, como representante suplente da Secretária
Municipal de Saúde. Através do Ofício nº 050 /4º Pel/ 2015 o Conselheiro Titular Tenente
João Carlos da Silva dos Santos informou que não seria possível a presença de representantes da Brigada Militar na reunião agendada para o dia de hoje, visto que, este ele
está atendendo outro compromisso fora do município de Carlos Barbosa e a suplência,
Sargento Grandemelo Rodrigues dos Santos, está com problemas de saúde familiar e não
encontra-se disponível nesta oportunidade. PAUTA: 1. Análise das Receitas e Despesas de
Novembro e Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015. 2. Renovação do Programa Aprendiz
Cooperativo. 3. Projeto da Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Barbosa. 4.
Construção de vagas para berçários através da Secretária Municipal de Educação. 5. Campanha do Leãozinho. 6. Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 7.
Eleição do Conselho Tutelar. 8. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Referente às receitas e despesas do FUMDICA analisou-se que: a. No mês de Novembro de 2014, o total de
receitas foi de R$ 6.236,96 e o total de despesas foram de R$ 30.304,00. Saldo total do
FUMDICA em Novembro de 2014: R$ 328.789,81; b. No mês de Dezembro de 2014, o total
de receitas foi de R$ 312.895,83 e o total de despesas foram de R$ 15.152,00. Iniciamos o
ano de 2014 com R$ 566.503,10 no FUMDICA, tivemos R$ 430.507,54 de receitas e R$
370.477,00 de despesas. O planejamento das despesas em 2014 eram de R$ 378.961,00,
mas as despesas reais foram de R$ 370.477,00 tendo em vista que havia um erro no somatório dos valores do projeto do CEC “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”.
Desta forma, o saldo total do FUMDICA em Dezembro de 2014: R$ 626.533,64. c. No mês
de Janeiro de 2015, o total de receitas foi de R$ 6.234,98 e não houveram despesas. Saldo
total do FUMDICA em Janeiro de 2015: R$ 632.768,62. Ressalta-se que neste valor não
está contemplado o projeto da Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Barbosa,
conforme informado no item 3 da pauta desta reunião ainda a necessidade de cadastro de
uma entidade para firmar convênio. 2. O Programa “Aprendiz Cooperativo” – com o Curso
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Auxiliar Administrativo II, executado pela Cooperativa de Trabalho Educacional – COOPEEB Ltda., inscrita no CNPJ nº 03.942.990/0001-75, encontra-se registrado neste Conselho, sendo a Inscrição do Programa Nº 30. 3. A Secretaria Municipal de Administração, através do Ofício 2.027/2014, solicitou a alteração do Projeto apresentado em nome da Escola
Estadual de Ensino Fundamental Carlos Barbosa para que o mesmo fosse substituído em
nome do CPM da Escola devido a impossibilidade da Administração Municipal realizar convênio com uma entidade governamental. Em resposta, através do Ofício 057/2014 do
COMDICA, foi informando que de acordo com a Lei Municipal 2997, de 17 de dezembro de
2013, no Art. 108 que diz: “Somente as entidades devidamente cadastradas no COMDICA
farão parte da política pública municipal de proteção aos diretos da Criança e do Adolescente e poderão se habilitar com projetos, para financiamento com recursos do FUMDICA”
e de acordo com o Edital 001/2014 do COMDICA, de 20 de agosto de 2014, que tornou público a disponibilização de recursos, oriundos do FUMDICA, para a viabilização de projetos
voltados ao atendimento e proteção integral de crianças e adolescentes, a serem executados em 2015, no item 2. Pré-requisitos que diz: “2.1 As entidades não-governamentais deverão estar registradas no COMDICA, até a presente data”, não haveria possibilidade de
alteração do projeto recebido da Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Barbosa
para o CPM da Escola, devido este não estar cadastrado no COMDICA, além de outras informações apresentadas no Ofício acima citado. Em resposta, através do Ofício 023/2015
da Secretária Municipal de Administração, foi reiterado a possibilidade de cadastramento
do CPM, respeitando as particularidades do COMDICA, para efetivação do convênio tendo
em vista a inexistência de personalidade jurídica da Escola referida. Desta forma, este
Conselho decidiu que, mesmo sabendo dos argumentos que tornariam inviável a inscrição
do CPM da Escola Carlos Barbosa neste momento, conforme comunicado à Administração
Municipal, e por este conselho ter informado que a Escola poderia receber o recurso, será
solicitada a documentação para possível inscrição do CPM e este receber o recurso para o
projeto apresentado. 4. Através do Ofício 006/2015 da Secretária Municipal de Educação
foi solicitada a participação de um represente do COMDICA para participar da reunião de
construção de critérios para vagas de berçários. A Sra. Anne Cristiane de Freitas participou
da reunião em que foram apresentados os critérios que estão em vigor desde que o Município passou a comprar vagas na rede particular realizando alterações conforme verificado
a necessidade. Haverá uma nova reunião na próxima terça-feira, dia 03.03.2015, devido a
necessidade de considerar o zoneamento da cidade. Houve também questionamento, por
parte de alguns conselheiros, quanto a pontuação se os pais trabalham, pois se um dos
pais não trabalham não recebe pontos e este fator é visto como negativo, pois desta forma
não podem sair para procurar emprego. Também foi criticado a necessidade de critérios,
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tendo em vista que a oferta de vagas está sendo maior que a procura. Estes assunto serão
levados para a reunião pela Conselheira Anne. 5. Será dada continuidade à Campanha do
Leozinho através da publicação de cartazes e distribuição de folders e também a publicação nos jornais locais incentivando as pessoas físicas para realizar a contribuição no momento de ajuste anual da declaração de imposto de renda e também incentivando pessoas
jurídicas a realizarem a contribuição. Verificado como ponto importante o incentivo neste
período do ano devido a necessidade de realização do ajuste anual da declaração de imposto de renda, porém é importante o incentivo durante o ano todo, pois as doações podem acontecer em qualquer período do ano. 6. A X Conferência Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente acontecerá de 14 e 18 de dezembro de 2015 com o tema "Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes - fortalecendo os
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente". Para tanto, o COMDICA tem até
maio de 2015 para realização da Conferência Municipal. Foi definido os seguintes Conselheiros para Comissão Organizadora: Viviane Guzatto, Miriam Cini de Campos, Mônica
Adriane Sauthier e Solange Heckler. Estas pessoas irão verificar as orientações para a
conferência, bem como verificar a necessidade de ter outros participantes na Comissão Organizadora. 7. O Conanda publicou a Resolução Nº 170, de 10 de dezembro de 2014, que
altera a Resolução Nº 139, de 17 de março de 2010, para dispor sobre o processo de escolha em data unificada em todo território nacional, no primeiro domingo do mês de outubro
no ano subsequente ao da eleição presidencial, dos mesmos do Conselho Tutelar. Com
base nesta resolução, será encaminhada uma solicitação à Administração Municipal para
ajustes na Lei Municipal 2997, de 17 de dezembro de 2013, com relação ao processo de
eleição dos membros do Conselho Tutelar. Tendo em vista que a eleição acontece no dia
04 de outubro de 2015, a Resolução Nº 170 define que o COMDICA deve publicar o edital
do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar no mínimo seis meses antes da
eleição, ou seja, até o dia 4 de abril de 2015. Também nesta resolução está definido que o
COMDICA deve delegar a condução do processo de escolha a uma comissão especial que
será composta por: Viviane Guzatto, Daniela Girotto e Luiz Alberto Fripp da Silva e será solicitada ao Prefeito Municipal a indicação de 2 pessoas da Administração Municipal. 8. Outros assuntos: a) No mês de abril acontece a troca de representação das entidades governamentais e não governamentais que já concluíram o mandato de 2 anos, lembrando que é
permitida uma recondução. Desta forma, será solicitado à Administração Municipal a indicação de novos membros e também às entidades que já concluíram este período. b) A
próxima reunião ordinária será no dia 09 de abril de 2015. Nada mais havendo a tratar, a
presente ata foi lavrada por mim, Daniel Scottá, assinada por todos os presentes, abaixo

referenciados.
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Viviane Guzatto / S – Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio

Ausentes

Modesto Heitor Sfoggia / S – Jusinei Foppa
Assessoria Jurídica

Ausentes

João Carlos da Silva / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S - Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE
Luiz Alberto Fripp da Silva / S - Jorge Rojas Corrales
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Fernanda Z. Tramontina
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S - Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Rutinéia Balbinot Salini / S - Daniel Scotta
Secretaria Municipal de Educação
Giovana Cousseau / S -Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde

Ausentes

Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 004/2015
Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e quinze (18.03.2015), às 16 horas e 30
minutos, na sala de Relações Institucionais e Transparência da Prefeitura Municipal de
Carlos Barbosa, reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral que auxiliará nos assuntos
referentes a eleição dos novos membros do Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes.
Dando início a reunião a presidente do COMDICA cumprimentou a todos e neste primeiro
momento citou que a comissão deve ter presidente e secretária definidos. Na sequência foi
aberto espaço para a definição destes membros sendo que a Comissão Eleitoral ficou
definida da seguinte forma: Presidente da Comissão Eleitoral: Srta. Viviane Guzatto,
Secretária: Srta. Jaqueline Camillo e demais membros: Srta. Daniela Girotto, Sr. Rodrigo
Stradiotti e Sr. Luiz Alberto Fripp da Silva. Na continuidade dos trabalhos, iniciou-se o
processo de análise e desenvolvimento do edital nº 01/2015 referentes a abertura das
inscrições para candidatos(as) a conselheiros(as)tutelares. Foram também definidos os locais
de divulgação do edital, bem como, o calendário oficial, documentos para inscrição e
conteúdo programático. A presidente sugeriu, que todos ainda fizessem uma análise de todo
o edital para que não haver erros e posteriormente o mesmo será apresentado para o
COMDICA em reunião extraordinária para aprovação. A data definida para a publicação do
edital será dia 02 de abril de dois mil e quatorze, seis meses antes da eleição dos
conselheiros. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi encerrada e será assinada por
todos os presentes.
Viviane Guzatto
Representante da Classe Patronal
Daniela Girotto
Representante da Classe Patronal
Luiz Alberto Fripp da Silva
Representante de Clubes e Serviços
Rodrigo Stradiotti
Representante de Entidade Governamental
Jaqueline Camillo
Representante de Entidade Governamental
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ATA 005/2015
Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e quinze (26.03.2015), às 18 horas, na
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião extraordinária.
Estando a secretária deste Conselho ausente, convidaram a mim, Daniela Girotto, para
secretariar a reunião. Inicialmente, a Presidente Viviane Guzatto informou que foi nomeada
a Sra. Maridiane Morais Moraes, através da Portaria nº 263/2015, em substituição ao Sr.
João Carlos da Silva dos Santos, como representante Titular da Brigada Militar. PAUTA: 1.
Aprovação do Edital 001/2015 que trata da Eleição para Conselheiros Tutelares. 2. Outros
assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. O Ministério Público, através do Ofício nº 127/2015,
encaminhou a este conselho o despacho referente ao Edital 001/2015, que foi
encaminhado a eles para avaliação. Neste despacho foi informado que não foram
atendidas as determinações legais. Sendo que no item 4.1, que trata dos requisitos para
candidatar-se a Conselheiro Tutelar, foi omitido o inciso da VIII, do artigo 30, da Lei
Municipal nº 2.997/2013 que trata da necessidade de avaliação psicológica aos candidatos.
A Comissão Especial, responsável pela eleição dos Conselheiros Tutelares, não inclui no
Edital a necessidade de realização da avaliação psicológica, tendo em vista que na
Resolução nº 170, de 10 de dezembro de 2014, do CONANDA, não é obrigatório e levando
em conta que a Administração Municipal realizasse a alteração da Lei 2997/2013 conforme
Resolução nº 170, de acordo com o solicitado no Ofício 003/2015, de 27 de fevereiro de
2015. Perante a estas informações, o Conselho deliberou sobre manter no Edital 001/2015
a realização da avaliação psicológica, tendo em vista que na Lei Municipal nº 2.977/2013
em seu artigo 30, inciso VIII, prevê a realização da avaliação psicológica. Os conselheiros
questionaram sobre o item 4.2 que diz “A função de Conselheiro(a) Tutelar é de dedicação
exclusiva, sendo incompatível com o exercício de outra função pública” e o item 8.2.1 que
diz “A jornada de trabalho é de 20 horas semanais” entendendo que, conforme a orientação
dos organismos relacionados a área da infância e adolescência, os Conselhos Tutelares
devem exercer sua função de forma colegiada, permanente, autônoma e com dedicação
exclusiva e desta forma tornando-se contraditório e de difícil, não apenas no cumprimento,
mas também na fiscalização que compete ao COMDICA. Todos os movimentos, nacionais,
apontam para a efetivação do órgão em regime de 40h. Diante destas informações foi
deliberado que manteremos a jornada de trabalho de 20 horas semanais no Edital
001/2015, tendo em vista que atualmente não é verificada a demanda para os conselheiros
tutelares atuarem com maior carga horária. A próxima reunião ordinária será no dia 09 de
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abril de 2015. 2. Outros assuntos: a) Aprovado o folder da Campanha do Leãozinho e a
publicação em jornal local. b) Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por
mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
Viviane Guzatto / S – Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio

AUSENTES

Modesto Heitor Sfoggia / S – Jusinei Foppa
Assessoria Jurídica
Maridiane Morais Moraes/ S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S - Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE
Luiz Alberto Fripp da Silva / S - Jorge Rojas Corrales
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Fernanda Z. Tramontina
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S - Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Rutinéia Balbinot Salini / S - Daniel Scotta
Secretaria Municipal de Educação
Giovana Cousseau / S -Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 006/2015
Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e quinze (31.03.2015), às 16 horas e
trinta minutos, na Sala de Reuniões da Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação - SMASH, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - COMDICA que fazem parte da Comissão Organizadora da VI
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: Viviane Guzatto, Miriam
Cini de Campos, Mônica Adriane Sauthier e Solange Heckler. Inicialmente, a Presidente do
COMDICA Viviane Guzatto, informou que enviou o Ofício 014/2015, do dia 26 de março de
2015, para a Secretaria Municipal de Educação solicitando a indicação de uma criança e
de um adolescente para comporem a Comissão Organizadora. Segundo informações,
recebimento do Ofício e a data da reunião não foi suficiente para a indicação. Portanto, os
indicados estarão presente somente na próxima reunião. PAUTA: 1. Análise das
orientações recebidas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CEDICA-RS para realização da Conferência Municipal. DELIBERAÇÕES: 1. Elaborada a
Resolução 001/2015 e a Programação da Conferência. Para a palestra foi sugerido
convidar a Juíza do Município de Carlos Barbosa ou a Juíza do Município de Farroupilha
da vara da Infância e da Juventude. Elaborado o Ofício 015/2015 para a Equipe
Administrativa Paróquia Mãe de Deus solicitando a utilização da sala do Centro de
Formação 1º Andar do Salão Paroquial. Na abertura da Conferência será solicitado ao
Centro Educativo Crescer – CEC fazer uma apresentação artística. Na reunião do
COMDICA será solicitado um Conselheiro para coordenar cada um dos 5 eixos do Plano
Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes juntamente com técnicos da
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação. Elaborado o Regimento Interno.
Elaborada a lista dos com os nomes das entidades que terão indicações para delegados na
Conferência Municipal. Será definido um Conselheiro para cada Eixo que juntamente com
outro Conselheiros ou Técnicos serão responsáveis pela motivação e explanação no grupo
de trabalho. Também será solicitada ao Departamento de Relações Institucionais a lista de
convidados. Todas as decisões desta comissão serão levadas a plenária da Reunião
Ordinária do COMDICA, que será no dia 09 de abril de 2015 para aprovação. Nada mais
havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os
presentes, abaixo referenciados.
Viviane Guzatto
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Mônica Adriane Sauthier
Entidades de Assistência Social – APAE
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Miriam Cini de Campos
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Ausente

Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 007/2015
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quinze (09.04.2015), às 18 horas, na Sala dos
Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. A Presidente Viviane
Guzatto iniciou a reunião informando que esta é a última reunião que participa devido estar
encerrando os dois anos de sua gestão. Houveram as seguintes nomeações através da
Portaria 336/2015 para assumirem este Conselho: Srta. Daniela Girotto como
representante titular da Classe Patronal e seu suplente Sr. Anderson Colognese; Sr. Daniel
Scottá como representante titular da Secretária Municipal de Educação e sua suplente Sra.
Rutinéia Balbinot Salini; Sra. Janaína C. B. Cignachi como representante titular da
Assessoria Jurídica do Município e sua suplente Sra. Elda Bruttomesso; Sra. Miriam Cini
de Campos como representante titular da Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação, permanecendo como sua suplente Sra. Fernanda Z. Tramontina. PAUTA: 1.
Definição da Nova Diretoria do COMDICA (presidente, vice-presidente, secretário e
suplente). 2. Análise das Receitas e Despesas de Fevereiro e Março de 2015. 3.
Aprovação da programação da VI Conferência Municipal do COMDICA. 4. Aprovação da
Resolução Nº 001/2015 referente a VI Conferência Municipal do COMDICA. 5. Aprovação
dos Delegados das VI Conferência Municipal. 6. Aprovação do Regimento Interno da VI
Conferência Municipal. 7. Definição dos responsáveis pelos Eixos da VI Conferência
Municipal. 8. Cadastro do CPM da Escola Carlos Barbosa e do Programa "Capacitação
para Pais". 9. Cadastro do CIIE- RS e do programa Aprendiz Legal. 10. Reunião da
Construção de vagas para berçários através da Secretária Municipal de Educação. 11.
Audiência Pública do Plano Municipal de Educação. 12. Acompanhamento dos Projetos de
Fevereiro e Março de 2015. 13. Eleição do Conselho Tutelar. 14. Atendimentos do
Conselho Tutelar. 15. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Foram eleitos os seguintes
membros com os respectivos cargos para compor a Diretoria do COMDICA: Srta. Daniela
Girotto – Presidente; Sra. Anne Cristiane de Freitas – Vice-Presidente; Sra. Miriam Cini de
Campos – Secretário e sua suplente Sra. Mônica Adriane Sauthier. Os membros da
Diretoria ficam empossados a partir da presente data. 2. No mês de Fevereiro de 2015, o
total de receitas foi de R$ 5.062,45 e o total de despesas foram de R$ 16.360,00. Saldo
total do FUMDICA em Fevereiro de 2015: R$ 621.471,07. No mês de Março de 2015, o
total de receitas foi de R$ 6.084,76 e o total de despesas foram de R$ 39.129,00. Saldo
total do FUMDICA em Março de 2015: R$ 588.426,83. 3. Aprovada a programação da VI
Conferência Municipal do COMDICA. 4. Aprovada da Resolução Nº 001/2015 referente
a VI Conferência Municipal do COMDICA, sendo que foi identificado que a Comissão não
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estava sendo paritária. Portanto, foi convidado a Sra. Rutinéia Balbinot Salini em
substituição a Sra. Solange Eckler. 5. Aprovada a relação de Entidades que terão
Delegados na VI Conferência Municipal. 6. Aprovado o Regimento Interno da VI
Conferência Municipal. 7. Definido seguintes responsáveis pelos Eixos da VI Conferência
Municipal: Anne Cristiane de Freitas, Solange Heckler, Marilva Zanella Bortolotto, Daniel
Scottá, Giovana Cousseau ou sua suplente Letícia Lusani e Janaína C. B. Cignachi ou Elda
Bruttomesso. 8. Emitido o Atestado de Registro nº 006/2015 ao CPM da Escola Carlos
Barbosa e realizada a Inscrição do Programa nº 031 sendo "Capacitação para Pais". 9.
Emitido o Atestado de Registro nº 007/2015 ao CIIE- RS e realizada a Inscrição do
Programa nº 032 “Aprendiz Legal”. 10. A reunião referente a Construção de vagas para
berçários através da Secretária Municipal de Educação, com a participação da Conselheira
Solange Eckler, teve como pauta o zoneamento. O único berçário municipal é o da
Escolinha Aquarela, no bairro Vitória, com 20 vagas para berçário. O excedente dos bebês
vai para a escola Castelinho Da Alegria, no bairro Aurora, que oferece 70 vagas. Se a
escola pública não dispor de vagas, utiliza-se as vagas da escola particular. Decidiu-se que
a Escola Aquarela atenderia os bairros Planalto, Vitória, Vila Nova, Navegantes, Triângulo e
parte norte/oeste do centro. A Escola Castelinho atenderá preferencialmente a parte
sul/leste do centro e os bairros Aparecida, Aurora, São Paulo e Ponte Seca. A Conselheira
questionou a oferta de vagas, conforme levantamento na reunião deste Conselho, em
fevereiro de 2015, e foi informada que toda demanda está sendo atendida. As mães
atendidas na Assistência, que estão em risco social e/ou recebem bolsa família e estão à
procura de vagas, também tem preferência, Mas é investigado se elas estão procurando
emprego ou estão em casa enquanto os filhos estão na escola tirando vaga de quem de
fato precisa. A pontuação existe, mas não exclui a vaga. Talvez demore um pouco mais. As
vagas estão sendo preenchidas conforme edital do início do ano e assim que as crianças
forem acomodadas, abrirá um novo edital, possivelmente em abril. 11. A Audiência Pública
do Plano Municipal de Educação (201 teve como participantes as Conselheiras Solange
Eckler e Anne Cristina de Freitas. No período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015 o
plano foi apresentado e o grupo que “pensou” este plano juntamente com a Secretária
Municipal de Educação foi dividido em grupos: Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio e Educação Profissionalizante, Educação Especial – EJA, deficiências,
transtornos gerais de desenvolvimento, educação superior e pós graduação, formação do
professor, gestão escolar. As conselheiras trabalharam no grupo do Ensino Fundamental,
que possuem relação devido ao Centro Educativo Crescer, local de trabalho de ambas.
Com base em estatísticas e leis que regem a educação foram estabelecidas metas. Não
houveram muitas novidades, apenas adequação da nossa realidade às leis estaduais e
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federal. No dia 17 de março, dia da audiência pública, houve aprovação dos participantes
do plano e houve correções relacionadas a legislação. O plano foi encaminhado pata a
Câmara de Vereadores para aprovação. 12. O MAB através do Projeto 1, 2, 3 Vamos a
Escola Outra Vez, realizou o atendimento a 40 crianças e adolescentes no mês de
Fevereiro e 40 atendimento no mês de março. O CEC fez os seguintes atendimentos:
Fevereiro: a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”: 168 atendimentos.
Março: a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”: 168 atendimentos. b)
Projeto “Harmonizando Sons”: 463 atendimentos. c) Projeto “Desenvolvendo Cuidados
Através da Expressão Corporal”: 669 atendimentos. Todos atendimentos estão sendo
realizados conforme o planejado. A quantidade de atendimento das entidades está sendo
realizada conforme o planejamento nos projetos. 13. O Edital para Eleição dos
Conselheiros Tutelares foi publicado no dia 2 de abril de 2015. As inscrições para a eleição
é até o dia 30 de abril de 2015. 14. O Conselho Tutelar envio os atendimentos realizados
nos meses de Dezembro de 2014, Janeiro, Fevereiro e Março de 2015. Observou-se que
nos meses de Dezembro de 2014 e Março de 2015 aumentaram os atendimentos, sendo
que também aumentaram as notificações a adolescentes e responsáveis. 15. Outros
assuntos: a) Definido que a pessoa responsável pela articulação e estrutura para que a
delegação municipal participe da IX Conferência Estadual será Sra. Miriam Cini de
Campos; b) A corregedoria do Conselho Tutelar tem como representante do COMDICA a
Srta, Viviane Guzatto. Com sua saída do Conselho, foi decido que o representante será
Sra. Maridiane Morais Moraes. c) A próxima reunião ordinária será no dia 11 de junho de
2015. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Rutinéia Balbinot
Salini, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.

Viviane Guzatto / S – Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio

Ausentes

Janaína C. B. Cignachi/ S - Elda Bruttomesso
Assessoria Jurídica
Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE
Luiz Alberto Fripp da Silva / S – Jorge Rojas Corrales
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Fernanda Z. Tramontina
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
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Ausentes

Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 008/2015
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze (15.04.2015), às dezesseis horas e
trinta minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA que fazem parte da Comissão
Organizadora da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Daniela Girotto, Miriam Cini de Campos, Mônica Adriane Sauthier, Rutinéia Balbinot Salini e
Brendha Castoldi, criança (11 anos) indicada pela EMEF Nossa Senhora Aparecida à
Secretária Municipal de Educação para compor a Comissão Organizadora da VI
Conferência Municipal do COMDICA. Inicialmente, a Presidente do COMDICA Daniela
Girotto, informou que não conseguiu entrar em contato com a responsável da adolescente
Jeniffer Seitenfus Zanuz (14 anos), indicada pela EMEF Padre Pedro Piccoli à Secretária
Municipal de Educação para compor a Comissão Organizadora da VI Conferência
Municipal do COMDICA, para que ela pudesse participar da reunião. Foi confirmado os
telefones para contato e tentaremos entrar em contato para que a adolescente Jeniffer
Seitenfus Zanuz esteja presente na próxima reunião. PAUTA: 1. Análise das orientações
recebidas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA-RS
para realização da Conferência Municipal. DELIBERAÇÕES: 1. Foi definido os nomes dos
Conselheiros para cada Eixo, conforme segue: Daniel Scotta, da Secretária Municipal de
educação; Janaína C. B. Cignachi, Assessoria Jurídica; Anne Cristiane de Freitas, da
Associações e Conselhos Profissionais; Solange Heckler, da Associações e Conselhos
Profissionais; Marilva Zanella Bortolotto, do MAB – Entidades de Assistencial Social e
Giovana Cousseau, da Secretária Municipal da Saúde. Será solicitada a Secretária
Clarisse Fátima Lagunaz da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação,
técnicas para comporem os Eixos e trabalhar junto com os Conselheiros. Será solicitado
também técnicas para ajudar na organização da VI Conferência Municipal. Foi informado
que as palestrantes Juíza do Município de Farroupilha e a Juíza do nosso Município,
convidadas pela Comissão a palestrar na VI Conferência Municipal, não poderão participar
da Conferência. Assim, a Comissão ficou de verificar outro nome a ser convidado para
palestrar na Conferência. Todas as decisões desta comissão serão levadas a plenária da
Reunião Ordinária do COMDICA, que será no dia 11 de junho de 2015 para aprovação.
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada
por todos os presentes, abaixo referenciados.
Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Mônica Adriane Sauthier
Entidades de Assistência Social – APAE
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Miriam Cini de Campos
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Brendha Castoldi
Criança – EMEF Nossa Senhora Aparecida

Ausente

Jeniffer Seitenfus Zanuz
Adolescente – EMEF Padre Pedro Piccoli
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ATA 009/2015
Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e quinze (30.04.2015), às dezesseis horas e
trinta minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA que fazem parte da Comissão
Organizadora da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:
Daniela Girotto, Mônica Adriane Sauthier e Rutinéia Balbinot. Inicialmente, a Presidente do
COMDICA Daniela Girotto, informou que a Miriam Cini de Campos não estará presente
nesta reunião por motivos de saúde. Foi informado também à Comissão, que foi definido o
nome da palestrante, Ana Paula Coimbra Rodrigues, pós graduada em Direito Público, que
irá palestrar sobre os cinco eixos previstos no Plano Decenal dos Direitos Humanos da
Criança e do Adolescente com vigência entre 2011 a 2020. Neste momento foi comunicado
também que a empresa Tramontina irá apoiar o COMDICA, arcando com as despesas da
palestra, que de acordo com o orçamento apresentado será de R$ 2.400,00. PAUTA: 1.
Análise das orientações recebidas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CEDICA-RS para realização da Conferência Municipal. DELIBERAÇÕES:
1. Foi marcado uma reunião com os conselheiros e os técnicos que irão compor os Eixos e
coordenar os trabalhos no dia da Conferência. A reunião será realizada no dia 06.05.2015
às 15:30hras, na sala dos Conselhos, nesta reunião será definido os Eixos que cada
conselheiro e técnico irá trabalhar e coordenar. Neste dia a técnica Marciele Hoch da
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, irá orientar a divisão dos Eixos a
partir do conhecimento de cada integrante. Foi informado também que os Ofícios 021/2015
e 022/2015 foram enviados as escolas e a cada entidade do município de Carlos Barbosa,
solicitando a indicação para Delegado e Suplente a ser enviado à Secretária de Assistência
Social e Habitação até o dia 10 de maio de 2015. Já foram providenciados os crachás que
serão entregues aos participantes e Delegados, juntamente com o material utilizado para a
Conferência. As pastinhas e canetas foram disponibilizadas pelo Banco Sicredi. Nada mais
havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os
presentes, abaixo referenciados.
Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Mônica Adriane Sauthier
Entidades de Assistência Social – APAE

Ausente

Miriam Cini de Campos
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação

Ausente

Brendha Castoldi
Criança – EMEF Nossa Senhora Aparecida
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Ausente

Jeniffer Seitenfus Zanuz
Adolescente – EMEF Padre Pedro Piccoli
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ATA 010/2015
Ao quarto dia do mês de maio de dois mil e quinze (04.05.2015), às 16 horas e 15 minutos,
na sala de Relações Institucionais e Transparência da Prefeitura Municipal de Carlos
Barbosa, reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral que auxiliará nos assuntos
referentes a eleição dos novos membros do Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes.
Dando início a reunião a presidente do COMDICA cumprimentou a todos. Foram
analisadas as inscrições dos candidatos a Conselheiros Tutelares, verificando se a
documentação dos candidatos estavam de acordo com o Anexo II do Edital nº 01/2015 do
COMDICA. Apenas para a candidata Sra. Salete Teresinha Barbosa verificou-se que na
declaração de residência neste município não está definido se ela reside no município há
mais de 2 anos, a comprovação é realizada pela certidão de quitação eleitoral emitida pelo
TRE – RS. Assim, a presidente homologou as inscrições dos candidatos e que será
tornado público através do Edital nº 02/2015. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi

encerrada e será assinada por todos os presentes.
Daniela Girotto
Representante da Classe Patronal
Viviane Guzatto
Representante da Classe Patronal
Luiz Alberto Fripp da Silva
Representante de Clubes e Serviços

Ausente

Rodrigo Stradiotti
Representante de Entidade Governamental
Jaqueline Camillo
Representante de Entidade Governamental
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ATA 011/2015
Ao sexto dia do mês de maio de dois mil e quinze (06.05.2015), às 15 horas, na Sala dos
Conselhos, reuniram-se os Conselheiros indicados para coordenar os Eixos, conforme ATA
008/2015 do COMDICA: Daniel Scotta, Janaina C. B. Cignachi, Anne Cristiane de Freitas,
Solange Heckler, Marilva Zanella Bortolotto e Giovana Cousseau. Também estavam
presentes nesta reunião, as técnicas indicadas pela Secretária Clarice Fátima Lagunaz da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, conforme segue: Marciele Hoch da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, Fernanda Zanetti Tramontina da
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação e Janete Battistello Faraco da
Entidades de Assistência Social – APAE. Dando início a reunião a presidente do COMDICA
cumprimentou a todos e neste primeiro momento como estavam faltando duas técnicas, foi
definido que as conselheiras Solange Heckler, da Associações e Conselhos Profissionais e
Marilva Zanella Bortolotto, da Entidades de Assistencial Social – MAB, seriam consideradas
técnicas. Neste momento indicamos mais uma conselheira para fecharmos as duplas,
sendo a conselheira Mônica Adriane Sauthier, Entidades de Assistência Social – APAE.
PAUTA: 1. Divisão dos cinco Eixos da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente. DELIBERAÇÕES: 1.

Com o apoio da técnica Marciele Hoch, os Eixos

foram assim divididos: Eixo 1 – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes:
Técnica Marciele Hoch e Conselheira Giovana Cousseau. Eixo 2 – Proteção e Defesa dos
Direitos: Técnica Fernanda Zanetti Tramontina e Conselheira Janaina C. B. Cignachi. Eixo
3 – Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes: Técnica Janete Battistello
Faraco e Conselheira Mônica Adriane Sauthier. Eixo 4 – Controle Social da Efetivação dos
Direitos: Técnica Solange Heckler e Conselheira Anne Cristiane de Freitas. Eixo 5 – Gestão
da política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes: Técnica Marilva
Zanella Bortolotto e Conselheiro Daniel Scotta. Foi acordado com todos que os Eixos serão
estudados mais a fundo pelas duplas. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi
encerrada e será assinada por todos os presentes.
Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Janaina C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica
Janete Battistello Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE
Daniel Scotta
Secretaria Municipal de Educação
Marciele Hoch
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
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Fernanda Zanetti Tramontina
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação

Ausente

Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Giovana Cousseau
Secretaria Municipal da Saúde
Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
Anne Cristiane de Freitas
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 012/2015
Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e quinze (14.05.2015), às quatorze horas, na
Sala de Reuniões da Secretária de Educação, reuniram-se os membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA que fazem parte da
Comissão Organizadora da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente: Daniela Girotto, Miriam Cini de Campos, Mônica Adriane Sauthier, Rutinéia
Balbinot e a criança Brendha Castoldi. Inicialmente, a Presidente do COMDICA Daniela
Girotto, informou os nomes dos Conselheiros e Técnicos que ficaram responsáveis pela
coordenação dos eixos para a Conferência. Neste momento foi informado que houve duas
trocas de coordenadores, conforme o Ofício Nº 617/2015/SMASH, a Técnica Fernanda
Zanetti Tramontina encontra-se em licença saúde, por este motivo, será substituída pela
Técnica Margarida Regina R. Capoani, e conforme o Ofício Nº 018/2015 da APAE, a
Técnica Janete Battistello Faraco será substituída pela Técnica Cíntia Chesini. PAUTA: 1.
Análise das orientações recebidas do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CEDICA-RS para realização da Conferência Municipal. DELIBERAÇÕES:
1.

Foram analisadas as fichas de inscrições para delegados e separados entre

governamentais e não governamentais, para serem paritários. Constatou-se que algumas
entidades ainda não tinham retornado com a ficha de inscrição, a Miriam Cini de Campos
ficou de entrar em contato para cobrar as inscrições. Foi informado também que ainda não
tínhamos enviado os convites, onde a Miriam Cini de Campos informou que a Assessoria
de Imprensa ficou de confeccionar e enviar para ela entre quinta-feira (14/05/2015) e sextafeira (15/05/2015), para poder distribuir. Foi confeccionado os crachás de Delegados e
também os crachás de Participantes, onde foram cortados, perfurados e posto os
barbantes com a ajuda da criança Brendha Castoldi. Neste momento a comissão resolveu
marcar uma reunião com os conselheiros do COMDICA, para explicar como ocorrerá a
Conferência e para solicitar voluntários para ajudar no credenciamento e se necessário na
organização da Conferência, já que todos os conselheiros, titulares e suplentes são
delegados natos e deverão estar presentes. A reunião ficou marcada para o dia 18.05.2015
às 17 hras, na Sala dos Conselhos. A palestrante Ana Paula Coimbra Rodrigues enviará os
slides da palestra, no qual serão impressos e organizados nas pastinhas que serão
entregues para todos os delegados e participantes da Conferência. A Comissão
Organizadora irá, ainda na parte da manhã às 9 hs, no Salão Paroquial onde será realizada
a Conferência, para organizar a entrada, verificar como ficarão dispostas as mesas para
cada eixo, além de outros preparativos necessários. Foi informado as mães, da criança
Brendha Castoldi e da adolescente Jeniffer Seitenfus Zanuz que elas ajudarão no
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credenciamento, entregando os crachás aos participantes e delegados, e que elas deverão
estar no Salão Paroquial às 13 hs e ficarão até às 18 hs, horário que as mães terão que vir
buscá-las. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto,
assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
Daniela Girotto
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Mônica Adriane Sauthier
Entidades de Assistência Social – APAE
Miriam Cini de Campos
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Brendha Castoldi
Criança – EMEF Nossa Senhora Aparecida

Ausente

Jeniffer Seitenfus Zanuz
Adolescente – EMEF Padre Pedro Piccoli

31

ATA 013/2015
Aos dezoito dias de maio de dois mil e quinze (18.05.2015), às 17 horas, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião extraordinária. Inicialmente a Presidente Srta. Daniela Girotto deu as boas-vindas a todos os conselheiros presentes. Em seguida, deu-se por iniciada a reunião para deliberação da seguinte PAUTA: 1. Exposição da
Programação da IV Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 2. Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1. Antes da exposição da programação da Conferência
foi reforçado à todos os Conselheiros que, tanto os titulares quanto os suplentes, são Delegados Natos da Conferência Municipal e todos devem estar presentes no evento. Em seguida, foi distribuído a todos os conselheiros presentes a Programação da IV Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde foi exposto o que acontecerá no
dia do evento, conforme segue: às 13 horas será iniciado o credenciamento, neste momento solicitou-se um voluntário para ajudar no credenciamento, onde o conselheiro Luiz Alberto Fripp da Silva se disponibilizou para ajudar. Às 13 horas e 30 minutos será a Abertura
Oficial, onde alguém da Assessoria de Imprensa da Prefeitura fará o Cerimonial, neste momento terá também a Leitura e Votação do Regimento Interno da IV Conferência Municipal,
que será aprovado no dia do evento, e uma apresentação de dança do CEC, com 20 crianças e adolescentes. Às 14 horas haverá uma palestra sobre os eixos previstos no Plano
decenal dos Direiros Humanos da criança e do Adolescente com a Ana Paula Coimbra Rodriguez, Advogada e Pós Graduada em Direito Público. Às 15 horas e 15 minutos teremos
intervalo com lanche ara todos os presentes. Para os trabalhos em grupo para discussão
de propostas foi estipulado um prazo máximo de 1 hora e 30 minutos, iniciando às 15 horas
e 30 minutos e encerrando às 17 horas, onde acontecerá a Plenária Final, com a exposição
das propostas realizadas por cada grupo. Às 17 horas e 45 minutos iniciará a eleição dos
Delegados para a Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente que
acontecerá em Agosto de 2015, na qual só poderão ser eleitos Delgados para a Conferência Estadual, os Delegados que estiverem presentes na Conferência Municipal. Às 18 horas é o encerramento. 2. Assuntos Gerais: a) Informado que o COMDICA recebeu o convite
para a abertura da Feira do bem-estar realizada pela ACI, que acontecerá nos dias 22, 23 e
24 de maio de 2015. A abertura será realizada no dia 21 de maio de 2015 às 19 horas no
Salão Paroquial, onde a Presidente do COMDICA informou que não poderá estar presente
e solicitou que algum conselheiro fosse no seu lugar para representar o COMDICA, o conselheiro Anderson Colognese se disponibilizou para estar presente. b) A próxima reunião
ordinária do COMDICA será no dia 11.06.2015.
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Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Janaína C. B. Cignachi/ S - Elda Bruttomesso
Assessoria Jurídica

Ausentes

Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE
Luiz Alberto Fripp da Silva / S – Jorge Rojas Corrales
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Fernanda Z. Tramontina
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 014/2015
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e quinze (20/05/2015), ocorreu a 6ª
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no Centro de Formação
do Salão Paroquial. Inicialmente a responsável pelo cerimonial saúda todas as autoridades
presentes. A 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação de Carlos Barbosa, tem como
objetivo geral Garantir a Implementação da Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos
de Crianças e Adolescentes, a partir do fortalecimento dos Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente. A Conferência debaterá o tema “Política e o Plano Decenal de
Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – Fortalecendo os Conselhos dos Direitos
da Crianças e Adolescente”. Ao final serão eleitos os delegados que representarão o
município na Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. Após o canto
do hino nacional assistimos a apresentação cultural com o Grupo de Dança avançado do
CEC. Em 2015, O CEC está atendendo em média 450 crianças e adolescentes, de 6 a 16
anos, diariamente. São estudantes do ensino fundamental que participam das atividades
no contra turno escolar, independente de rede de ensino do município de Carlos Barbosa.
Oferece oficinas pedagógicas, esportivas e artísticas no intuito de proteger os participantes
da vulnerabilidade social e promover Desenvolvimento Social Humano. Uma das 17
oficinas nesta instituição é a Dança, financiada com recursos provindos do COMDICA. Este
trabalho está sob coordenação do coreógrafo e dançarino Daniel Corrêa. Através desta
atividade, busca-se apresentar o valor cultural e artístico da dança em suas diversas
formas de expressão. Na VI Conferência da Criança e do Adolescente, o grupo agradece o
convite, parabeniza os organizadores do evento e brinda os participantes com uma
apresentação do grupo de dança avançado do CEC. Será uma coreografia criada a partir
de uma mixagem de músicas. Após a apresentação tivemos o pronunciamento da
Presidente do COMDICA Daniela Girotto e da Secretária de Assistência Social e Habitação
Clarice Fátima Lagunaz. Em seguida foi dado início aos trabalhos da 6ª Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo feita a Leitura do
Regimento Interno. CAPÍTULO I – DOS OBJETIVOS: Art.1 – A VI Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, convocada pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e pela Secretaria Municipal de Assistência
Social e Habitação de Carlos Barbosa, tem como objetivo geral garantir a
implementação da Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes, a partir do fortalecimento dos Conselhos de Direitos da Criança e do
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Adolescente. Art.

2

–

São objetivos específicos desta Conferência:

Sensibilizar e mobilizar a sociedade em geral na defesa do Estatuto da
Criança e do Adolescente; Fortalecer a participação da Sociedade em
geral, em especial, das próprias crianças e adolescentes, na formulação,
monitoramento e avaliação da Política e Plano Decenal dos Direitos
Humanos

de

Crianças

e

Adolescentes;

Fomentar

a

criação

e

fortalecimento dos espaços de participação de crianças e adolescentes
nos conselhos de direitos, nos serviços, nos programas e nos projetos
públicos e privados dentre outros, destinados à infância e à
adolescência; Propor estratégias que promovam o fortalecimento dos
conselhos

dos

direitos

da

criança

e

do

adolescente

para

a

implementação da Política e do Plano Decenal dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescentes; e Articular os agentes do sistema de garantia
de direitos humanos de crianças e adolescentes para participarem da
elaboração e implementação dos Planos Municipais Decenais, e
Estadual, dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes; Consolidar
articulações regionais de Conselhos Municipais de Direitos da Criança e
do Adolescente, a partir da organização iniciada no Seminário Estadual
de junho de 2014, organizado conjuntamente entre o CEDICA e a
Escola de Conselhos do Rio Grande do Sul. CAPÍTULO II - DO TEMÁRIO: Art. 3
– A VI Conferência Municipal terá como tema central “Política e Plano Decenal dos Direitos
Humanos de Crianças e Adolescentes - Fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança
e Adolescente”. Art. 4

– São eixos orientadores para esta conferência: Eixo

1: Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes; Eixo 2: Proteção
e defesa dos direitos; Eixo 3: Protagonismo e participação de crianças e
adolescentes; Eixo 4: Controle social da efetivação dos direitos; Eixo 5:
Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e
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Adolescentes. CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO: Art. 5 – Para a organização da VI
Conferência fica instituído, sob a coordenação da Presidente do Conselho Daniela
Girotto e a comissão organizadora com a seguinte composição: Daniela Girotto,
Presidente do COMDICA, Miriam Cini de Campos, representante da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Habitação; Rutinéia Balbinot Salini, representante
da Secretária Municipal de Educação; Mônica Adriane Sauthier, representante de
Entidades que atendam Crianças e Adolescentes; Brendha Castoldi e Jeniffer
Seitenfus Zanuz representantes de crianças e adolescentes do município. Art. 6 –
Esta Conferência será presidida pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente e na sua ausência ou impedimento eventual, por
membro da Comissão Organizadora. Art. 7 – A Comissão Organizadora tem as seguintes
atribuições: Elaborar o regimento interno; Estabelecer o número de delegados do Município
para a IX Conferência Estadual, conforme orientações do CEDICA; Definir critérios de
escolha dos delegados para a Conferência Estadual, conforme orientações do CONANDA
e do CEDICA; Normatizar as inscrições dos participantes da Conferência Municipal;
Mobilizar todas as forças da comunidade para participar da conferência municipal; Prever a
assessoria necessária de modo a facilitar a reflexão, a discussão e a elaboração de
diretrizes, conforme objetivo geral proposto para a conferência; Propor a programação da
Conferência Municipal. CAPÍTULO IV – DOS PARTICIPANTES: Art. 8 – Serão
participantes da VI Conferência Municipal: §1º Delegados, desde que devidamente
credenciados, com direito a voz e voto: Delegados Natos, conselheiros titulares e
suplentes do COMDICA; Representantes governamentais; Representantes da
sociedade civil organizada; Integrantes do Conselho Tutelar; Representantes dos
Conselhos Setoriais; Crianças e Adolescentes. §2º Participantes, desde que
devidamente credenciados, com direito a voz: pessoas interessadas nas questões
referentes à Política da Criança e do Adolescente; comunidade em geral. Art. 9 – A
inscrição dos delegados da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente poderá ser feita até o dia 08 de maio de 2015 na Secretaria Municipal de
Assistência Social e Habitação localizada na Rua Ampélio Carlotto, nº 74, Bairro Centro.
CAPÍTULO V – DA REALIZAÇÃO: Art. 10º - Os temas da VI Conferência Municipal
observarão a orientação do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente e do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e
serão abordados através de uma palestra e dos grupos de trabalho. § 1º - As
interrupções para explicações, questionamentos e debates ocorrerão após a
explanação do tema. § 2º - As manifestações da plenária não poderão exceder o
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tempo máximo de um minuto. § 3º

- As respostas dos conferencistas deverão

ocupar o tempo máximo de três minutos.

Art. 11º - Os grupos de trabalho

devem conter dois coordenadores e um relator. Os coordenadores serão indicados pela
comissão organizadora e o relator eleito pelo grupo. Art.12º - Os

coordenadores terão

a função de: Conduzir as discussões; Controlar o tempo; e Estimular a
participação dos membros do Grupo de Trabalho.

Art. 13º -

Os Relatores

dos Grupos de Trabalho terão a função de: Registrar as opiniões
consensuais das discussões dos participantes; Elaborar o respectivo
relatório; e Apresentar as construções do grupo na Plenária Final.
Parágrafo Único – Constarão nos relatórios dos grupos as propostas que
obtiverem, no mínimo, a aprovação de metade mais um dos
participantes presentes nos respectivos grupos. Art. 14º - Os relatórios dos
grupos serão encaminhados a comissão organizadora para elaboração
do Relatório Final.

CAPITULO VI – DA PLENÁRIA FINAL Art. 15º -

A Plenária

Final terá caráter deliberativo com a finalidade de: Debater e aprovar o
Relatório Final e as Moções que forem apresentadas durante a VI
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Eleger
os Delegados para participar da Conferência Estadual dos direitos da
Criança e do Adolescente, obedecendo a seguinte proporção: COMDICA
- 02 delegados e 02 suplentes; Conselho Tutelar - 01 delegado e 01
suplente; Crianças e Adolescentes - 03 delegado e 03 suplente;
Profissional de Educação, Saúde ou Assistência Social: 02 delegados e
02 suplentes; Segurança Pública: 01 delegado e 01 suplente; Conselhos
Setoriais Municipais: 01 delegado e 01 suplente; Organizações não
governamentais: 01 titular e 01 suplente. Art. 16º – A mesa responsável pela
coordenação dos trabalhos da plenária final, será composta pelos relatores dos
Grupos. Art. 17º – A equipe de relatores efetuará a leitura do relatório final,
assegurando, aos membros da plenária, o direito de solicitar o exame em destaque
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de qualquer um de seus pontos. Para tanto serão cedidos 03 (três) minutos para
cada intervenção. Os pontos que não forem destacados serão considerados como
aprovados por unanimidade pela plenária; as sugestões de alteração de propostas
deverão ser feitas oralmente, sendo submetidas à aprovação da plenária final, e será
aprovada a que obtiver maior número de votos; assegura-se aos membros da
plenária final o questionamento pela ordem, a mesa coordenadora, sempre que, a
critério dos membros, não esteja-se cumprindo o presente regimento; durante o
período de votação serão votados os levantamentos de questões de ordem; os
casos omissos da plenária final serão resolvidos pela mesa coordenadora. § 1º - A
eleição dos delegados titulares e suplentes, por categoria, e dentro de critérios
estabelecidos pelo CONANDA, ocorrerá a partir da indicação por segmento, e com
um mediador indicado. § 2º - Somente poderão concorrer a delegados para a
Conferência Estadual, os delegados presentes durante toda a programação da conferência
municipal. CAPÍTULO VII – DISPOSIÇÕES GERAIS: Art. 18º – Os casos omissos neste
regimento serão resolvidos pela Comissão Coordenadora da VI Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carlos Barbosa. Art. 19º – Este
Regimento será aprovado por maioria simples, dentre os Delegados presentes. Carlos
Barbosa, 20 de maio de 2015. O Regimento Interno foi aprovado por unanimidade. Em
seguida assistimos a palestra da Sra. Ana Paula Coimbra Rodriguez, Advogada e
Consultora Jurídica em Direito Público. A palestrante dialogou sobre o temário da
conferência, fazendo uma exposição genérica sobre os cinco eixos previstos no
Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente com vigência
entre 2011 a 2020. Logo após, o debate foi aberto aos participantes. Após o intervalo
os delegados e participantes foram divididos em 5 grupos para discutir os cinco
eixos, que são: Eixo 1 Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes; Eixo 2
Proteção e defesa dos direitos; Eixo 3: Protagonismo e participação de crianças e
adolescentes; Eixo 4: Controle social da efetivação dos direitos; Eixo 5: Gestão da
Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes. Logo em
seguida, após as discussões em grupo foi aberta a plenária final para deliberação
das propostas e elaboração do relatório final. Deliberação do Eixo 1 – a)
Monitoramento e Mobilização: Promover eventos familiares em espaços públicos
com o objetivo de estreitar laços familiares e comunitários. Promoção de cursos
profissionalizantes focados no ramo de atividades locais, priorizando o acesso a
adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. b) Implementação:
Nas escolas, rádio, jornal, nos espaços já existentes (centros educativos, CRAS,
CREAS e outros). Deliberação do Eixo 2 – a) Monitoramento e Mobilização: Elaborar
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ações preventivas ao uso de álcool e drogas para crianças e adolescentes em
parceria com a rede de proteção do município. Criar uma política para tratamento de
crianças e adolescentes envolvidos com álcool e drogas. Elaboração do plano
municipal de atendimento socioeducativo. Propor fórum de discussões nas escolas
sobre a questão da redução da maioridade penal. Reformular os trabalhos
executados da Case para os adolescentes. Criar e/ou rever as Políticas Públicas em
relação a prevenção da gravidez na adolescência. b) Implementação: Serviços de
famílias acolhedoras, constituído na capacitação de famílias e recepção emergencial
de crianças e adolescentes com direitos violados, articulados com serviço de
Assistência Social (toda rede de proteção).

Deliberações do Eixo 3 – a)

Monitoramento e Mobilização: Reativar o Conselho Municipal da Juventude para
promover junto às escolas, através de líderes, ações de espaços de convivência e de
construção da cidadania, bem como oportunizar a escuta de crianças e adolescentes
garantindo também o acesso dos mesmos aos meios de comunicação necessários
para expressão e manifestação de suas opiniões. Alteração da Lei Municipal que cria
o COMDICA e seu Regimento Interno, para efetivar a participação de crianças e
adolescentes no Conselho, como protagonistas nos processos de formulação,
deliberação, monitoramento e avaliação das políticas públicas. b) Implementação:
Resgatar os grêmios estudantis, fortalecer o Conselho Municipal da Juventude,
resgatar festival da canção, capacitar profissionais que trabalham com crianças e
adolescentes que atuam na rede do município. Deliberações do Eixo 4 – a)
Monitoramento e Mobilização: Oportunizar espaços para promoção do protagonismo
juvenil em escolas, centros de convivência e centros comunitários, tais como, a
reativação do grêmio juvenil e instituir, reativar e reformular o Vereador Mirim na
Câmara de Vereadores. Criar espaços que oportunizem a convivência familiar para o
fortalecimento de vínculos, tais como, escola de pais, gincanas com pais e filhos,
atividades esportivas, etc., ou seja, atividades que envolvam as crianças e
adolescentes interagindo com as famílias. Segundo as crianças e adolescentes
participantes da Conferência, as crianças e adolescentes precisam de mais atenção
da família, salientar mais o ser do que o ter. b) Implementação: Participação efetiva
do Conselho na elaboração das políticas públicas em todas as esferas. Deliberações
do Eixo 5 – a) Monitoramento e Mobilização: Fortalecimento, articulação e
qualificação da rede de atendimento, para que efetivamente garanta a proteção das
crianças e adolescentes. Garantir recursos públicos municipais, para financiar a
Política de Proteção, através da qualificação continuada e ampliando o número de
profissionais qualificados. Implantação de sistemas informatizados entre a rede.
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Estratégia de parceria público-privado para execução de programas e projetos de
esporte, lazer e cultura no contra turno. b) Implementação: Fortalecer a capacitação de
profissionais que atendem as causas ligadas as crianças e adolescentes; uniformizar e
manter relação de informação entre setores que atuam com causas relativas com crianças
e adolescentes. Foram eleitos para Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente a ser realizada nos dias 12 a 14 de agosto de 2015 os seguintes delegados:
representando as Crianças e/ou Adolescentes: Brendha Castoldi, 11 anos (Titular); Julia
Zanuz, 13 anos (Suplente); Brenda Neukamp, 14 anos (Titular); Maria Antônia Zem Rotava,
14 anos (Suplente); Tainá Zuchi Palharini, 14 anos (Titular) e Ângela Cini Baldasso, 15 anos
(Suplente). Representando o COMDICA: Daniela Girotto (Titular); Anderson Colognese
(Suplente); Mriam Cini de Campos (Titular) e Letícia Lusani (Suplente). Representando o
Conselho Tutelar: Aline Gisele Pereira Morelatto (Titular) e Maria cristina Kopper da Silva
Toloza (Suplente). Representando os Profissionais ligados a política setorial da Educação,
Saúde ou Assistência Social: Margarida Regina R. Capoani (Titular); Carina G. Kranz
(Suplente); Vera Lucia Zanuz Padovani (Titular) e Francinara Dalla Poza (Suplente).
Representando a Polícia Civil: Maridiane Morais Moraes (Titular) e Regiane Cavalli
Casagrande (Suplente). Representando os Conselhos Setoriais Municipais: Nice Taufer
Audibert (Titular) e Oli Dorneles Moiano (Suplente). Representando Órgão NãoGovernamental: Mônica Adriane Sauthier (Titular) e Silvia Aparecida Audibert (Suplente).
Nada mais havendo a contar, dá-se por encerrada a VI Conferência Municipal da Criança e
do Adolescente de Carlos Barbosa, assinada pelos participantes e delegados presentes:
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ATA 015/2015
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e quinze (11.06.2015), às 18 horas, na
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. Inicialmente a
Presidente Srta. Daniela Girotto deu as boas-vindas a todos os conselheiros presentes. Em
seguida, informou que a Prefeitura solicitou membros do COMDICA para fazer parte do
Conselho Municipal de Desenvolvimento – COMUDE, por ser presidente do COMDICA a
Srta. Daniela Girotto ficou como membro Titular e seu suplente Sr. Anderson Colognese
como membro Suplente. De acordo com a Lei Municipal nº 2.997, de 17 de dezembro de
2014, Art. 76, a Corregedoria do Conselho Tutelar será composta por três membros, sendo
um representante do COMDICA, o qual deverá ser de órgão não governamental, um representante do Poder Executivo Municipal e um representante do Conselho Tutelar. Na ATA
007/2015 foi definida que com a saída da Srta. Viviane Guzatto a representante seria a
Sra. Maridiane Morais Moraes, porém como a Sra. Maridiane Morais Moraes é representante Governamental, teremos que indicar outro representante Não Governamental para
atendermos a Lei. Foi decidido que a representante será a Sra. Marilva Zanella Bortolotto.
Deu-se por iniciada a reunião para deliberação da seguinte PAUTA: 1. Análise das Receitas e Despesas de Abril e Maio de 2015. 2. Andamento das Eleições do Conselho Tutelar.
3. Acompanhamento dos Projetos das Entidades. 4. Definição de Comissões para as atividades em 2015. 5. Assuntos Gerais. DELIBERAÇÕES: 1. Referente às receitas e despesas do Fundo analisou-se que: a. No mês de Abril, o total de entradas foi de R$ 17.038,32
e o total de despesas foram de R$ 42.140,75. Saldo total do Fundo em Abril de 2015: R$
563.324,40; b. No mês de Maio de 2015, o total de entradas foi de R$ 8.735,28 e o total de
despesas foram de R$ 31.056,50. Saldo total do Fundo, em Maio de 2015: R$ 541.003,18.
Observou que temos R$ 334.779,00 comprometidos para atender os projetos aprovados às
entidades, restando um saldo de R$ 206.224,18. 2. As Eleições dos conselheiros Tutelares
está andando de acordo com o Calendário Oficial, Anexo I do Edital nº 01/2015 do COMDICA. Foram Homologadas as inscrições dos 19 candidatos, conforme Edital nº 03/2015 do
COMDICA, disponibilizado no site da Prefeitura. O teste seletivo será realizado no dia
21.06.2015. A empresa para realização do teste seletivo e avaliação psicológica foi contratada. O gabarito será divulgado no dia 22.06.2015 e no dia 10.07.2015 será publicado o
Edital com o resultado final do processo seletivo com a nominata e número dos candidatos
habilitados a concorrer as eleições para Conselheiro Tutelar. O prazo para a Campanha oficial dos candidatos será de 13.07.2015 a 03.10.2015, a Audiência Pública para apresentação dos candidatos à comunidade esta marca para o dia 27.08.2015. A publicação por Edi-
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tal dos candidatos eleitos será no dia 05.10.2015, a posse dos novos candidatos será em
10.01.2016. 3. MAB através do Projeto 1, 2, 3 Vamos a Escola Outra Vez, realizou o atendimento a 40 crianças e adolescentes no mês de Abril. Também apresentou o relatório de
avaliação do projeto, sendo que o mesmo foi encerrado. A APAE através do Projeto Terapia
Assistida por Animais – Cãoterapia realizou os 35 atendimentos e o Projeto Corpo em Movimento – Psicomotricidade realizou os 24 atendimentos no mês de Abril. O CEC fez os seguintes atendimentos em Abril: a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”: 168 atendimentos. b) Projeto “Harmonizando Sons”: 459 atendimentos. c) Projeto
“Desenvolvendo Cuidados Através da Expressão Corporal”: 656 atendimentos. A Escola
Carlos Barbosa através do Projeto A Escola que temos, a Escola que queremos! realizou 4
atendimentos no mês de Abril. O Conselho Tutelar realizou em Abril 61 atendimentos, 39
orientações, 8 visitas domiciliares, 1 aplicação de medida e 30 encaminhamentos à rede de
atendimento. Além disso o Conselho Tutelar recebeu 17 chamadas de plantão, 15 depoimentos e 39 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 6 notificações a
adolescentes e responsáveis. A APAE através do Projeto Terapia Assistida por Animais –
Cãoterapia realizou os 35 atendimentos e o Projeto Corpo em Movimento – Psicomotricidade realizou os 24 atendimentos no mês de Maio. O CEC fez os seguintes atendimentos em
Maio: a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”: 168 atendimentos. b)
Projeto “Harmonizando Sons”: 437 atendimentos. c) Projeto “Desenvolvendo Cuidados
Através da Expressão Corporal”: 628 atendimentos. A Escola Carlos Barbosa através do
Projeto A Escola que temos, a Escola que queremos! realizou 4 atendimentos no mês de
Maio. O Conselho Tutelar realizou em Maio 65 atendimentos, 40 orientações, 8 visitas domiciliares, 10 aplicação de medida e 45 encaminhamentos à rede de atendimento. Além
disso o Conselho Tutelar recebeu 6 chamadas de plantão, 29 depoimentos e 28 denúncias
envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 17 notificações a adolescentes e responsáveis 4. De acordo com o Art. 17, parágrafo 2º, da Lei Municipal 2.997/2013, é permitido
ao Conselho a criação de comitês/comissões para desenvolver atividades específicas.
Para as atividades que seguem, foram definidos os seguintes comitês/comissões: a) Organizar o cadastro das Entidades Governamentais e Não-Governamentais, bem como apreciar e aprovar projetos (Art. 6º, Inciso XVII da Lei 2.977/2013) - Comissão: ACI – Daniela Girotto, Assistência Social e Habitação – Miriam Cini de Campos, Secretária de Educação –
Daniel Scotta, APAE – Mônica Adriane Sauthier, Secretária de Saúde – Giovana Cousseau.
b) Realizar campanhas de arrecadação de recursos para o FUMDICA - Campanha do Leãozinho (Art. 6º, Inciso XVIII da Lei 2.977/2013) - Comissão: ACI – Daniela Girotto, Lions –
Francisco Misturini e Brigada Militar – Maridiane Morais Moraes. 5. Assuntos Gerais: a) A
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação por meio do Ofício n/
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691/2015/SMASH informa a substituição da conselheira suplente do COMDICA Fernanda
Tramontina, que se encontra em licença saúde, por Cátia Pradella. b) O Lions Clube de
Carlos Barbosa informa os novos membros que representarão esta entidade junto ao
COMDICA pelos próximos 2 anos, sendo o Sr. Francisco Misturini o Titular e o Sr. Luiz Alberto Fripp da Silva seu Suplente. c) A Secretária da Saúde e o Conselho de Saúde de
Carlos Barbosa convidam o COMDICA a participar da 7ª Conferência Municipal da Saúde,
com o tema “Saúde pública de qualidade para cuidar bem das pessoas: direito do povo
brasileiro”, a realizar-se a partir das 19 horas dos dias 10 e 11 de junho, no Auditório do
Centro Municipal de Saúde. O COMDICA indicou como delegado, que terá direito a voz e
voto nas propostas apresentadas a Srta. Daniela Girotto como Titular e a Sra. Miriam Cini
de Campos como Suplente. d) Foi exposta pelos conselheiros a importância de publicarmos a ATA nº 014/2015 da Conferência Municipal. Será verificada a possibilidade de publicação. Além disso será marcada, data a ser definida, uma reunião extraordinária para discutirmos as deliberações das propostas de cada Eixo, tratando a realidade do Município e
os atendimentos realizados. e) A próxima reunião ordinária será no dia 13 de agosto de
2015. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Janaína C. B. Cignachi/ S - Elda Bruttomesso
Assessoria Jurídica

Ausentes

Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar

Ausentes

Mônica Adriane Sauthier / S – Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE
Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club

Ausentes

Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde

Ausentes

Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 016/2015
Ao dezenove dias do mês de junho de dois mil e quinze (19.06.2015), às 16 horas, na sala
de Relações Institucionais e Transparência da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa,
reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral que auxiliará nos assuntos referentes a
eleição dos novos membros do Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes. Dando
início a reunião a presidente do COMDICA cumprimentou a todos. Foi informado à
comissão que as Srtas. Daniela Girotto e Viviane Guzatto estariam presentes no dia
21.06.2015, dia do Teste Seletivo, para ser fiscal. Neste momento foi solicitada à
Administração uma pessoa para ajudar no dia do Teste Seletivo. A Administração
disponibilizou a Srta. Geneci Mocellin para ajudar. O gabarito do Teste Seletivo será
publicado no dia 22.06.2015. Nada mais havendo a tratar a presente ata foi encerrada e será

assinada por todos os presentes.
Daniela Girotto
Representante da Classe Patronal
Viviane Guzatto
Representante da Classe Patronal
Luiz Alberto Fripp da Silva
Representante de Clubes e Serviços
Rodrigo Stradiotti
Representante de Entidade Governamental
Jaqueline Camillo
Representante de Entidade Governamental

Ausente
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ATA 017/2015
Ao vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e quinze (25.06.2015), às 17 horas, na
sala de Relações Institucionais e Transparência da Prefeitura Municipal de Carlos Barbosa,
reuniram-se os membros da Comissão Eleitoral que auxiliará nos assuntos referentes a
eleição dos novos membros do Conselho Tutelar e seus respectivos suplentes. Dando
início a reunião a presidente do COMDICA cumprimentou a todos. Foi analisado o
resultado do Teste Seletivo realizado no dia 21.06.2015 e verificou-se que apenas 13
candidatos dos 19 candidatos inscritos, forma realizar o Teste. Dos 13 candidatos, apenas
5 candidatos foram aprovados com pontuação mínima de 60 pontos, conforme item 5.2.3.2
do Edital nº 01/2015 do COMDICA. Desta forma, a Comissão Eleitoral decidiu enviar ao
Ministério Público um Ofício sugerindo que os 5 candidatos que obtiveram aprovação no
Teste Seletivo, continuem no Processo Seletivo, e que se inicie um novo Processo Seletivo
para novos candidatos, realizando alteração no Calendário Oficial (Anexo I, do Edital nº
01/2015 do COMDICA) das próximas etapas do Processo Seletivo, afim de no dia 04 de
outubro de 2015, data da Eleição, termos Candidatos suficientes para compor o quadro de
Conselheiros Tutelares e Suplentes e solicitando a Promotora de Justiça Sra. Ilma. Melissa
Marchi Juchen que encaminhasse um parecer de como proceder. Nada mais havendo a

tratar a presente ata foi encerrada e será assinada por todos os presentes.
Daniela Girotto
Representante da Classe Patronal
Viviane Guzatto
Representante da Classe Patronal
Luiz Alberto Fripp da Silva
Representante de Clubes e Serviços
Rodrigo Stradiotti
Representante de Entidade Governamental
Jaqueline Camillo
Representante de Entidade Governamental
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ATA 018/2015
Aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quinze (13.08.2015), às 18 horas, na
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. PAUTA: 1.
Análise das Receitas e Despesas de Junho e Julho de 2015. 2. Aprovação do Edital de
Projetos para 2016. 3. Autorização das despesas de custeio dos Delegados para a
Conferência Estadual das Crianças e Adolescentes. 4. Assuntos relacionados ao Plano
Municipal Sócio Educativo. 5. Acompanhamento dos Projetos em execução 2015. 6. Outros
assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Referente às receitas e despesas do Fundo analisou-se
que: a. No mês de Junho de 2015, o total de entradas foi de R$ 7.152,72 e o total de
despesas foram de R$ 31.441,50. Saldo total do Fundo em Junho de 2015: R$ 516.714,40;
b. No mês de Julho de 2015, o total de entradas foi de R$ 33.056,53 e o total de despesas
foram de R$ 30.115,25. Saldo total do Fundo, em Julho de 2015: R$ 519.655,68. Observou
que temos R$ 144.536,00 comprometidos para atender os projetos aprovados às
entidades, restando um saldo de R$ 375.119,68. 2. Realizada a leitura e a aprovação do
Edital 09/2015 que disponibiliza recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – FUMDICA para a viabilização de projetos voltados ao
atendimento e proteção integral de crianças e adolescentes a serem executados em 2016,
encaminhados por órgãos governamentais e entidades não governamentais. O edital foi
aprovado por unanimidade por todos os conselheiros presentes. 3. A Secretária Clarisse
Fátima Lagunaz, presente na reunião, solicitou que as despesas de custeio dos Delegados
para a Conferência Estadual das Crianças e Adolescentes fossem custeadas com os
recursos do FUNDICA. A Presidente expos que nas orientações do CEDICA e do
CONANDA as despesas de locomoção, hospedagem e alimentação devem ser custeadas
pelos Municípios, ou seja, pela Administração e que no orçamento da Secretária estes
custeios já foram previstos. A Secretária comenta que não tem este recurso disponível, e
diante disso, expos que as Conferências dos demais Conselhos, são custeadas com o
dinheiro do próprio Conselho, achando assim que não haveria problemas do COMDICA
custear sua Conferência. Foi observado então, que na Lei Municipal 2.997/2013 não há
previsão para utilizarmos os recursos do FUNDICA para custear a Conferência. O Art. 93
da Lei Municipal diz que os recursos do FUNDICA devem ser destinados exclusivamente
para atender aos projetos de proteção especial às crianças e adolescentes. Em seu
Parágrafo 2º existe a possibilidade de utilizarmos os recursos para outros fins, desde que,
o COMDICA delibere e autorize a aplicação deste recurso, convocando uma Assembleia e
emitindo uma resolução. Diante disso, a Presidente ficou de verificar com o Sr. Rodrigo

46

Stradiotti – Dirigente do Departamento de Relações Institucionais – como deveríamos
proceder diante do pedido da Secretária. 4. Referente aos assuntos relacionados ao Plano
Municipal Socioeducativo a Secretária Clarisse Fátima Lagunaz comenta que os
Municípios deveriam elaborar o Plano Municipal após o Plano Estadual estar concluído,
porém o prazo de elaboração dos Planos de Atendimento Socioeducativo para os Estados
e Municípios é o mesmo, e um vinculado ao outro. A Secretária recebeu da Secretária de
Direitos Humanos uma Orientação sobre o prazo de elaboração dos Planos Municipais de
Atendimento Socioeducativo que diz que, não há necessidade dos Municípios esperarem o
Plano Estadual ficar pronto para que se elabore o Plano Municipal, ou seja, os Municípios
devem elaborar o Plano Municipal proporcionando igualdade de condições e tempo hábil
para sua elaboração, e assim que o Plano Estadual estiver aprovado, os Municípios
deverão considerar as alterações que se fizerem necessárias. A Secretária trouxe ainda um
passo a passo para a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo,
dizendo que os Executivos Municipais e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e
Adolescente tem a responsabilidade de promover a instalação do processo de elaboração
do Plano Municipal, criando uma comissão responsável pelo processo de elaboração,
composta por membros do COMDICA, Conselho Tutelar, Promotoria e membros das
seguintes Secretarias: Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência, Secretaria da
Juventude e Esporte, Secretaria da Cultura e Secretaria da Educação. Assim, a Presidente
solicitou a Secretária que repassasse todas as orientações recebidas, para que assim,
pudesse convocar uma reunião, para compor a Comissão e dar início aos trabalhos. 5. A
Escola Carlos Barbosa através do Projeto A Escola que temos, a Escola que queremos!
realizou 4 atendimentos no mês de Junho e 4 atendimentos no mês de Julho. Também
apresentou o relatório de avaliação do projeto, sendo que o mesmo foi encerrado. O
Conselho Tutelar realizou 73 atendimentos, com 59 orientações, 2 visitas domiciliares, 13
aplicação de medida e 23 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os
atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 19 chamadas de plantão, 55 depoimentos e 5
denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 10 notificações a adolescentes
e responsáveis, no mês de Junho. No mês de Julho, o Conselho Tutelar realizou 107
atendimentos, com 66 orientações, 3 visitas domiciliares e 31 encaminhamentos à rede de
atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 22 chamadas de
plantão, 53 depoimentos e 16 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo
17 notificações a adolescentes e responsáveis. A APAE através do Projeto Terapia
Assistida por Animais – Cãoterapia realizou os 35 atendimentos mensais e o Projeto Corpo
em Movimento – Psicomotricidade realizou os 24 atendimentos mensais nos meses de
Junho e Julho. A APAE também apresentou o relatório de avaliação dos projetos em
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execução. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Aproximando Olhares
Potencializando Cuidados”: 168 atendimentos nos meses de Junho e Julho. b) Projeto
“Harmonizando Sons”: 418 atendimentos em Junho e 408 atendimentos em Julho. c)
Projeto

“Desenvolvendo

Potencialidades

Através

da

Expressão

Corporal”:

626

atendimentos em Junho e 637 atendimentos em Julho. O CEC também apresentou o
relatório de avaliação dos projetos em execução. Nos projetos avaliados não foram
constatadas necessidades de adaptações ou intervenções para cumprir com o objetivo
proposto. 6. Outros assuntos: a) Referente as Eleições para Conselheiros Tutelares, no
primeiro teste seletivo realizado em 21/06/2015 tivemos a aprovação de apenas 5
candidatos, como precisamos de no mínimo 10 candidatos, as inscrições foram reabertas e
tivemos 19 candidatos inscritos. O teste seletivo será aplicado aos novos candidatos no dia
23/08/2015, mantendo assim, a data nacional das Eleições, 04/10/2015. b) A próxima
reunião ordinária será no dia 08 de outubro de 2015. Nada mais havendo a tratar, a
presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo
referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Janaína C. B. Cignachi/ S - Elda Bruttomesso
Assessoria Jurídica

AUSENTE

Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar

AUSENTE

Mônica Adriane Sauthier / S – Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTE

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTE

Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 019/2015
Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e quinze (08.10.2015), às 18 horas, na Sala
dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. PAUTA: 1. Análise
das Receitas e Despesas de Agosto e Setembro de 2015. 2. Inscrição de dois Programas
da SMASH. 3. Acompanhamento dos Projetos em execução 2015. 4. Custeio dos
Delegados para a Conferência Estadual das Crianças e Adolescentes. 5. Projetos
recebidos para execução em 2016. 6. Conselheiros Tutelares Eleitos. 7. Outros assuntos.
DELIBERAÇÕES: 1. Referente às receitas e despesas do Fundo analisou-se que: a. No
mês de Agosto de 2015, o total de entradas foi de R$ 6.955,62 e o total de despesas foram
de R$ 29.944,00. Saldo total do Fundo em Agosto de 2015: R$ 496.667,30; b. No mês de
Setembro de 2015, o total de entradas foi de R$ 6.712,75 e o total de despesas foram de
R$ 32.442,00. Saldo total do Fundo, em Setembro de 2015: R$ 470.938,05. Observou que
temos R$ 82.150,00 comprometidos para atender os projetos aprovados às entidades,
restando um saldo de R$ 388.788,05. 2. A Secretária Municipal de Assistência Social e
Habitação – SMASH encaminhou a documentação, conforme Resolução 001/2014, de 27
de fevereiro de 2014, para inscrição dos programas “Profissional Aprendiz” e “Meu Primeiro
Emprego”. As devidas avaliações e registros foram realizados, procedente assim com a
emissão das Inscrições dos Programas 033 e 034, respectivamente. 3. O Conselho Tutelar
realizou 82 atendimentos, com 59 orientações, 2 visitas domiciliares, 18 aplicação de
medida e 36 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o
Conselho Tutelar recebeu 07 chamadas de plantão, 49 depoimentos e 19 denúncias
envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 12 notificações a adolescentes e
responsáveis, no mês de Agosto. A APAE através do Projeto Terapia Assistida por Animais
– Cãoterapia realizou os 35 atendimentos e o Projeto Corpo em Movimento –
Psicomotricidade realizou os 24 atendimentos no mês de Agosto. A APAE também
apresentou o relatório de avaliação dos projetos em execução. O CEC fez os seguintes
atendimentos:

a)

Projeto

“Aproximando

Olhares

Potencializando

Cuidados”:

168

atendimentos no mês de Agosto. b) Projeto “Harmonizando Sons”: 408 atendimentos em
Agosto. c) Projeto “Desenvolvendo Potencialidades Através da Expressão Corporal”: 617
atendimentos em Agosto. Nos projetos avaliados não foram constatadas necessidades de
adaptações ou intervenções para cumprir com o objetivo proposto. 4. Referente as
despesas de custeio dos Delegados para a Conferência Estadual das Crianças e
Adolescentes, na reunião de 13/08/2015, conforme ATA 018/2015, a Secretária Clarisse
Fátima Lagunaz trouxe ao Conselho um pedido para que estas despesas fossem
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custeadas com os recursos do FUNDICA. A Presidente levou o assunto ao Sr. Rodrigo
Stradiotti – Dirigente do Departamento de Relações Institucionais, no qual não concordou
que as despesas dos Delegados na Conferência Estadual fossem custeadas pelo
FUNDICA, pois tais despesas já tinham sido previstas no orçamento da Secretaria. O Sr.
Rodrigo Stradiotti levou o assunto ao Prefeito que concordou com nossos argumentos,
ficando definido que o custeio das despesas dos Delegados para a Conferência Estadual
das Crianças e Adolescentes ficou a cargo da Secretaria. 5. Foram recebidos pelo
COMDICA Projetos das seguintes Entidades, APAE, CEC e MAB. Os Projetos
apresentados pela APAE são: Terapia Ocupacional, Música e Dança e Fonoaudiologia,
Psicologia e Serviço Social. Os Projetos apresentados pelo CEC são: Fortalecendo o
Núcleo Familiar, Turma do Bem e Fazendo Arte. Os Projetos apresentados pelo MAB são:
Cheirinho Gostoso, Aquecendo Corpo e Mente e Mochila Pronta – Material Escolar. No dia
02 de outubro de 2015 foi encaminhado para as Entidades Ofícios solicitando ajustes e/ou
esclarecimentos, as Entidades têm até o dia 15 de outubro de 2015 para enviar ao
COMDICA os Projetos ajustados. Os Projetos serão Analisados, julgados e aprovados pelo
COMDICA no dia 10 de novembro de 2015. No dia 20 de novembro de 2015 será divulgado
os Projetos aprovados as Entidades e publicação legal. No dia 30 de novembro de 2015
será a habilitação dos Projetos à Administração Municipal de Carlos Barbosa, nos termos
da legislação em vigor. 6. No domingo passado, dia 04 de outubro de 2015 foram eleitos os
Conselheiros Tutelares de Carlos Barbosa, que terão o mandato de Janeiro de 2016 a
Janeiro de 2020. Conforme Edital nº 16/2015 do COMDICA que publica a nominata dos
candidatos a Conselheiros Tutelares eleitos e suplentes, os seguintes candidatos foram
eleitos: 1º) Renato Cislaghi (231 votos); 2º) Carla Franciele Garcia (166 votos); 3º) Maria
Cristina Kopper da Silva Toloza (152 votos); 4º) Neli Isabel Thums Gedoz (119 votos) e 5º)
Carine Metz (107 votos) e seus suplentes: 1º) Aline Gisele Pereira Morelatto (106 votos);
2º) Edivan Carniel (103 votos); 3º) Maria Inês Prina da Silva (84 votos); 4º) Ana Paula
Radke (82 votos) e 5º) Thiago Steemburgo de Paula (64 votos). Votação total foi de 1.307
eleitores. 7. Outros assuntos: a) Foi recebido a Portaria nº 694/2015 que nomeia, em
substituição a Srta. Janaina C.B. Cignachi, o Sr. Modesto Sfoggia, na condição de
representante titular e, em substituição a Sra. Elda Bruttomesso, a Srta. Janaina C.B.
Cignachi, na condição de representante suplente da Assessoria Jurídica do Município. b) A
próxima reunião ordinária será no dia 10 de novembro de 2015. Nada mais havendo a
tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes,
abaixo referenciados.
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Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica
Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE
Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 020/2015
Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e quinze (10.11.2015), às 16 horas, na Sala
dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. Primeiramente foi informado que as Entidades APAE, CEC e MAB estavam presentes na reunião para apresentação dos Projetos, conforme solicitado pela Comissão de Projetos (Ofícios nº 57/2015,
58/2015 e 59/2015 do COMDICA). Cada Entidade terá 10 minutos para apresentar cada
Projetos, e após a apresentação dos Projetos o Conselho irá aprová-los. PAUTA: 1. Apresentação dos Projetos 2016 pelas Entidades, para Aprovação do Conselho. 2. Análise das
Receitas e Despesas de Outubro de 2015. 3. Acompanhamento dos Projetos em execução
em 2015. 4. Divulgação das Datas para a IX Conferência Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente. 5. Aprovação do orçamento para a Capacitação dos Conselheiros Tutelares eleitos. 6. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Mediante a publicação do Edital
09/2015 do COMDICA, 3 (três) entidades não governamentais, todas devidamente cadastrados no COMDICA, encaminharam projetos, totalizando 9 (nove) projetos com o valor total de R$ 421.213,20. O total de receitas disponíveis no FUMDICA é de 406.892,37, o que
levou a comissão de projetos solicitar a revisão dos valores apresentados em um dos projetos por uma das entidades, através do ofício nº 050/2015, devido esta entidade já ter este
projeto aprovado para 2015 e assim ser possível comparar o valor hora dos profissionais. A
entidade conseguiu a redução do montante para R$ 405.813,20. A seguir cada entidade
apresentou os projetos enviados, segue detalhamento dos projetos apresentados: a. A
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –, apresentou 3 (três) projetos: 1.
“Terapia Ocupacional”, que tem por objetivo atender 8 crianças e/ou adolescentes com deficiência, de fevereiro a dezembro de 2016, através de Terapia Ocupacional. Este projeto
está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor total
do projeto é de R$ 13.984,00. O projeto contempla 8 horas semanais, individuais com duração de 60 minutos respeitando o limite de cada indivíduo. As intervenções acontecerão em
sala na APAE e/ou domicilio. Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. 2.
“Música e Dança”, que tem por objetivo atender 48 crianças e/ou adolescentes com deficiência, de março a dezembro de 2016, sendo 20 crianças e/ou adolescentes através de
Oficinas de Músicas e 28 crianças e/ou adolescentes através de Oficinas de Dança. Este
projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 43.024,00. O projeto contempla 16 horas semanais, sendo que 8 horas semanais são destinadas as oficinas de música, nas terças-feiras, e 8 horas semanais
às oficinas de dança, nas quartas-feiras. Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimi-
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dade. 3. “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”, que tem por objetivo atender 40 crianças e/ou adolescentes com deficiência, de fevereiro a dezembro de 2016, através de
Serviços de Fonoaudiologia e Psicologia. Este projeto está na primeira edição e atende os
objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 67.448,00. O projeto
contempla 40 horas semanais, sendo que 20 horas semanais no Serviço de Fonoaudiologia e 20 horas semanais no Serviço de Psicologia, nas dependências da APAE. O Serviço
Social realizará entrevista de anamnese para colher os dados do usuário e acompanhará a
família quando necessário através de entrevistas e/ou visitas domiciliares. Este serviço ficará a cargo da APAE, tendo seus encargos realizados pela Entidade. Os conselheiros
aprovaram o projeto por unanimidade. b. O CEC - Centro Educativo Crescer - apresentou 3
projetos: 1. “Fortalecendo o Núcleo Familiar”, tem por objetivo de atender 212 crianças e/ou
adolescentes, de fevereiro a dezembro de 2016, através de psicologia e fonoaudiologia.
Este projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação.
O valor do projeto era de R$ 114.400,00 e foi possível a redução para R$ 99.000,00, reduzindo os atendimentos em fonoaudiologia de 880 horas para 792 horas. Os conselheiros
aprovaram o projeto por unanimidade. 2. “Turma do Bem”, que tem como objetivo atender
344 crianças e/ou adolescentes, de março a dezembro de 2016 através de aulas de educação física, escolinha de futsal e taekwondo. Primeira Edição deste projeto. O valor do projeto é de R$ 58.960,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 3. “Fazendo
Arte”, que tem como objetivo atender 505 crianças e/ou adolescentes, de março a dezembro de 2016, através de oficinas de musicalização, canto coral, banda marcial (banda + teclado), teatro e Dança. Este projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital
e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 104.720,00. Os conselheiros aprovam o
projeto por unanimidade. c. O MAB, Movimento Assistencial Barbosense - apresentou 3
(três) projetos: 1. “Cheirinho Gostoso” tem por objetivo de atender 40 crianças e/ou adolescentes, de outubro a novembro de 2016, através da doação de Kits de Higiene Pessoal,
que contém toalha de banho, toalha de rosto, pente, escova de dente, creme dental, sabonetes e shampoo com acolhimento socioeducativo. Este projeto está na primeira edição e
atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 5.060,80.
Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 2. “Aquecendo Corpo e Mente” tem
por objetivo de atender 60 crianças e/ou adolescentes, de maio a julho de 2016, através da
doação de Kits, que contém cobertor/manta microfibra de casal e livro para leitura
infanto/juvenil com acolhimento socioeducativo. Este projeto está na segunda edição e
atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 8.754,00.
Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 3. “Mochila Pronta – Material Escolar”
tem por objetivo de atender 60 crianças e/ou adolescentes, de fevereiro a março de 2016,
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através da doação de Kits de Material Escolar, que contém caixa de lápis preto, borracha,
régua, caixa de lápis de cor, apontador, canetas hidrocor, cola, tesoura, giz de cera, caderno pequeno, caderno grande, caixa de caneta esferográfica azul e vermelha e papel crepom com acolhimento socioeducativo. Este projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 4.862,40. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. Resumo dos projetos aprovados: 3 (três) projetos
da APAE, que somam R$ 124.456,00; 3 (três) projetos do CEC, que somam R$ 262.680,00
e 3 (três) projetos do MAB, que soma R$ 18.677,20. No total geral foram aprovados nove
projetos que somam R$ 405.813,20. Em análise aos recursos disponíveis no FUMDICA até
31.10.2015 e com relação ao valor comprometido até o final de 2015, verificou-se que os
projetos aprovados somam um valor acima do valor disponível, apenas de R$ 1.079,17, ou
seja, os recursos disponíveis em caixa até 31.10.2015, são suficientes para pagar os Projetos para 2016. 2. Referente às receitas e despesas do Fundo analisou-se que: a. No mês
de Outubro de 2015, o total de receitas foi de R$ 18.104,32 e o total de despesas foram de
R$ 29.944,00. Saldo total do Fundo em Outubro de 2015: R$ 459.098,37. Observou que temos R$ 52.206,00 comprometidos para atender os projetos aprovados às entidades para
2015, restando um saldo de R$ 406.892,37. 3. O Conselho Tutelar realizou 68 atendimentos, com 77 orientações, 9 aplicação de medida e 54 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 10 chamadas de plantão, 35
depoimentos e 10 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 14 notificações a adolescentes e responsáveis, no mês de Setembro. A APAE através do Projeto Terapia Assistida por Animais – Cãoterapia realizou 35 atendimentos e através do Projeto
Corpo em Movimento – Psicomotricidade realizou os 24 atendimentos no mês de Setembro. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”: 168 atendimentos em Setembro; b) Projeto “Harmonizando Sons”: 399 atendimentos em Setembro; c) Projeto “Desenvolvendo Cuidados Através da Expressão Corporal”: 609 atendimentos em Setembro. 4. O CEDICA-RS através da Resolução nº 138/2015
que dispõe sobre a IX Conferência Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, trouxe
em seu art. 1º a data de realização da Conferência, que será nos dias 11, 12 e 13 de novembro de 2015, em Porto Alegre no salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul – PUC RS, Av. Ipiranga, nº 6681. Os delegados eleitos na Conferência
Municipal, conforme Ata 14/2015 do COMDICA, foram convocados a participar da Conferência Estadual, segue delegados confirmados: Daniela Girotto (COMDICA), Miriam Cini de
Campos (COMDICA), Margarida Regina R. Capoani (Profissionais da Educação, Saúde e
Assistência), Vera Lucia Zanuz Padovani (Profissionais da Educação, Saúde e Assistência), Aline Gisele Pereira Morelatto (Conselho Tutelar), Brendha Castoldi (Criança e/ou
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Adolescente), Brenda Neukamp (Criança e/ou Adolescente) e Tainá Zuchi Palharini (Criança e/ou Adolescente). Os custos de transporte e almoço ficam a cargo da Secretaria de Assistência Social e Habitação. 5. O COMDICA solicitou o orçamento de prestação de serviço
para a Capacitação dos Conselheiros Tutelares eleitos para o mandato de Janeiro de 2016
a Janeiro de 2020, junta a Advogada, Consultora Jurídica em Direito Público e especialista
em Assistência Social Dra. Ana Paula Coimbra Rodrigues. A Dra. Ana Paula fez a palestra
da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada em Maio
de 2015. Em seu orçamento ela contempla o curso de 2 dias, tendo em vista a quantidade
de assuntos necessários para a boa capacitação dos Conselheiros. A capacitação será
custeada com os recursos do FUNDICA, tendo que ser aprovada pelo Conselho. Valor total
da capacitação R$ 3.200,00. Os conselheiros aprovam o orçamento por unanimidade. 6.
Outros assuntos: a) Conforme mencionado em outras reuniões, o COMDICA fez o cadastro
junto ao Fórum de Carlos Barbosa para poder apresentar projetos ou programas com caráter essencial à segurança pública, à educação, à saúde ou de cunho assistencial, para recebimento de verbas depositadas a título de penas alternativas de prestação pecuniária ou
transação penal. O cadastro foi homologado e através do Edital de Chamada Pública do
Poder Judiciário de Carlos Barbosa, foi aberto o prazo de 30 dias para apresentar os projetos, os quais deveriam ser entregues até o dia 09.11.2015. A Secretaria de Assistência Social e Habitação apresentou 3 (três) projetos em nome do proponente COMDICA, os quais
foram entregues na Vara de Execuções Criminais – VEC da Comarca de Carlos Barbosa
em 05.11.2015 através do Ofício nº 062/2015 do COMDICA, para avaliação e validação
dos projetos pela Seção de Serviço Social do juízo e após encaminhado para a Juíza da
VEC decidir quais os projetos vencedores. Breve resumo dos projetos: 1. “Projeto Cegonha
Feliz” tem por objetivo de atender 45 gestantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e 45 crianças acompanhadas pelo CRAS e inclusas em PAIF – Programa de Atenção
Integral à Família, de janeiro a maio de 2016, através da doação de Kit – Enxoval para gestantes. O valor do projeto é de R$ 67.500,00, será acompanhado e avaliado pela SMASH,
através do CRAS. 2. “Projeto Incluir” tem por objetivo de atender 20 adolescentes de 14 a
17 anos, com prioridade para adolescentes atendidos pelo CRAS e CREAS, de janeiro a
maio de 2016, através da oficinas sobre educação financeira, relações interpessoais no
ambiente de trabalho e direcionamento de trabalho do município, além de prever encontros
com as famílias e seus adolescentes com palestras que abordarão temas como relação
conflituosa intra familiares, mudanças sociais, mercado de trabalho, comportamento, habilidade e conhecimento, entre outras sugestões das próprias famílias. A duração do projeto é
de 12 meses e seu custo total é de R$ 16.980,00, será acompanhado e avaliado pela
SMASH, através do CRAS. 3. “Projeto Serviço de Prestação Social a Adolescentes em
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cumprimento de MSE (Medida Socioeducativa), LA (Liberdade Assistida) e PSC (Prestação
de Serviço Comunitária)” tem por objetivo de atender mensalmente 25 adolescentes e seus
familiares, através de contratação de uma Assistente Social para melhor atender o adolescente em conflito com a lei e seus familiares, proporcionando qualificar o atendimento social, orientar o núcleo familiar e encaminhar os adolescentes para a rede de serviços. O valor
do projeto é de R$ 18.000,00, será acompanhado e avaliado pela SMASH, através do
CREAS. b) Para a Campanha do Leãozinho foi solicitado a parceria da Tramontina na impressão dos folders, assim que ficarem prontos faremos a divulgação da campanha, sendo
este vinculado na imprensa, site oficial do município e murais da empresa Tramontina e estabelecimentos de grande circulação de pessoas. Para os atuais doadores, serão enviados
a guia para pagamento possibilitando a doação de até 6%. c) A próxima reunião ordinária
será no dia 11 de fevereiro de 2016, Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada
por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica
Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Ivanor Antonio Pradella
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde

AUSENTES

Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 021/2015
Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e quinze (09.12.2015), às 09 horas, na
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião extraordinária. Primeiramente foi informado que esta reunião será realizada em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, para agilizar a aprovação do plano nos dois Conselhos,
conforme orientação do Conselho Estadual de Assistência Social, Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente e do SINASE. Foi informado também, que o documento está ainda sob avaliação e revisão do Jurídico da Prefeitura de Carlos Barbosa, e foi
com a orientação e aval deles devido o curto espaço de tempo para sua aprovação e posterior publicação, que recebemos o documento previamente revisado para a avaliação e
possível aprovação destes Conselhos na plenária de hoje. PAUTA: 1. Aprovação do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo. DELIBERAÇÕES: 1. Realizada a apresentação
e leitura do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, o Plano foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros presentes. No dia 15.12.2015 será apresentado o Plano ao Exmo. Sr. Fernando Xavier da Silva, Prefeito de Carlos Barbosa, através de Ato Oficial. Após, será emitido Resolução do COMDICA para sua publicação. Nada mais havendo
a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 022/2016
Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis (11.02.2016), às 18 horas, na
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. PAUTA: 1.
Análise das Receitas e Despesas de Novembro de 2015, Dezembro de 2015 e Janeiro de
2016. 2. Acompanhamento dos Projetos em execução em 2015. 3. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Referente às receitas e despesas do FUMDICA analisou-se que: a. No
mês de Novembro de 2015, o total de receitas foi de R$ 6.060,12 e o total de despesas foram de R$ 20.492,00. Saldo total do FUMDICA em Novembro de 2015: R$ 444.666,49; b.
No mês de Dezembro de 2015, o total de receitas foi de R$ 546.251,16 e o total de despesas foram de R$ 37.183,00. Iniciamos o ano de 2016 com R$ 626.533,64 no FUMDICA, tivemos R$ 667.449,01 de receitas e R$ 340.248,00 de despesas. O planejamento das despesas em 2015 eram de R$ 334.779,00, mas as despesas reais foram de R$ 340.248,00
tendo em vista que tivemos as despesas com o custeio dos delegados para a Conferência
Estadual dos Direitos das Crianças e Adolescentes realizada em Novembro de 2015 e também tivemos a despesa com a Palestrante da Capacitação realizada com os novos Conselheiros Tutelares de Carlos Barbosa. Desta forma, o saldo total do FUMDICA em Dezembro
de 2015: R$ 953.734,65. c. No mês de Janeiro de 2016, o total de receitas foi de R$
12.939,93 e não houveram despesas. Saldo total do FUMDICA em Janeiro de 2016: R$
966.674,58, sendo que temos o valor de R$ 405.813,20 comprometidos com dos Projetos
de 2016. Saldo disponível para novos Projetos é de R$ 560.861,38. Como temos um bom
valor no Fundo, foi mencionado a possibilidade de abrirmos Edital para Projetos a serem
executados no segundo semestre de 2016, num valor aproximado de R$ 200.000,00. Desta forma, ainda ficaríamos com o valor de R$ 360.861,38 disponível para Projetos em 2017.
d) Em Janeiro de 2016 foi aberto uma nova conta bancária para o COMDICA para fins de
receber os valores das Penas Alternativas disponibilizadas pela Vara de Execuções Criminais – VEC da Comarca de Carlos Barbosa, para a realização do Projeto Incluir que será
realizado pelo CREAS. O valor disponibilizado é de R$ 18.000,00. 2. O Conselho Tutelar
realizou 82 atendimentos, com 75 orientações, 13 visitas domiciliares, 25 aplicação de medida e 51 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho
Tutelar recebeu 15 chamadas de plantão, 75 depoimentos e 14 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 24 notificações a adolescentes e responsáveis, no mês
de Outubro. Não recebemos o relatório de atendimentos do mês de Novembro. No mês de
Dezembro, o Conselho Tutelar realizou 111 atendimentos, com 105 orientações, 13 visitas
domiciliares e 39 aplicação de medida. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu
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24 chamadas de plantão, 45 depoimentos e 9 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 12 notificações a adolescentes e responsáveis. No mês de Janeiro de 2016,
o Conselho Tutelar realizou 81 atendimentos, com 68 orientações, 16 visitas domiciliares, 7
aplicação de medida e 20 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 1 chamada de plantão, 62 depoimentos e 11 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 22 notificações a adolescentes e responsáveis. A APAE através do Projeto Terapia Assistida por Animais – Cãoterapia realizou 35
atendimentos em Outubro e Novembro, e através do Projeto Corpo em Movimento – Psicomotricidade realizou os 24 atendimentos no mês Outubro, Novembro e Dezembro. Também
apresentou o relatório de avaliação dos projetos, sendo que os mesmos foram encerrados.
O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando
Cuidados”: 168 atendimentos em Outubro; b) Projeto “Harmonizando Sons”: 392 atendimentos em Outubro; c) Projeto “Desenvolvendo Cuidados Através da Expressão Corporal”:
605 atendimentos em Outubro. a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”: 168 atendimentos em Novembro; b) Projeto “Harmonizando Sons”: 384 atendimentos
em Novembro; c) Projeto “Desenvolvendo Cuidados Através da Expressão Corporal”: 593
atendimentos em Novembro. a) Projeto “Aproximando Olhares Potencializando Cuidados”:
168 atendimentos em Dezembro; b) Projeto “Harmonizando Sons”: 381 atendimentos em
Dezembro; c) Projeto “Desenvolvendo Cuidados Através da Expressão Corporal”: 589 atendimentos em Dezembro. Também apresentou o relatório de avaliação dos projetos, sendo
que os mesmos foram encerrados. 3. Outros assuntos: a) A APAE através do Ofício nº
039/2015 informou a alteração de Conselheiro Suplente do COMDICA, sendo indicada
para substituir o Sr. Ivanor Antônio Pradella a Sra. Janete Battistello Faraco. b) Os Conselheiros Tutelares eleitos no último processo de escolha unificada realizada em Outubro de
2015, tomaram posse em 10 de Janeiro de 2016 em solenidade realizada no Cine Ideale,
na qual o Sr. Exmo. Prefeito Fernando Xavier da Silva, designou através da Portaria nº
28/2016 os Conselheiros Tutelares Renato Cislaghi, Carla Franciele Garcia, Maria Cristina
Kopper da Silva Toloza, Neli Isabel Thums Gedoz e Carine Metz a compor o Conselho Tutelar com mandato iniciando em 10 de janeiro de 2016 e término em 10 de janeiro de 2020.
O Conselho Tutelar comunicou, através do Ofício nº 001/2016 a constituição do Conselho,
ficando a Sra. Neli Isabel Thums Gedoz como Coordenadora e a Sra. Carine Metz como
Secretária. c) Referente os Projetos enviados à Vara de Execuções Criminais – VEC da
Comarca de Carlos Barbosa em 05.11.2015 através do Ofício nº 062/2015 do COMDICA,
para recebermos verbas depositadas a título de penas alternativas de prestação pecuniária
ou transação penal, o COMDICA recebeu R$ 18.000,00 para execução do “Projeto Incluir”
que serão utilizados na qualificação profissional de 20 jovens barbosenses, com faixa etá-
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ria compreendida entre 16 e 18 anos, visando prepará-los para o mercado de trabalho. As
famílias dos jovens também receberão acompanhamento. d) Foi colocado aos Conselheiros a necessidade de alterarmos a Lei Municipal nº 2.997, de 17 de dezembro de 2013 que
trata da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal, do Fundo e do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras
providências, conforme exposto pela Dra. Ana Paula Rodrigues na capacitação dos Conselheiros Tutelares realizada nos dias 23 e 24 de novembro de 2015. Estudaremos as modificações necessárias, de acordo com o ECA e com a Resolução nº 170/14 do CONANDA, e
enviar à Administração as adequações e alteração da Lei Municipal. e) A próxima reunião
ordinária será no dia 14 de abril de 2016, Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar

AUSENTES

Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE
Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 023/2016
Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis (14.04.2016), às 18 horas, na
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. PAUTA: 1.
Análise das Receitas e Despesas de Fevereiro e Março de 2016. 2. Acompanhamento dos
Projetos em execução em 2016. 3. Comissão para lançar Edital para novos Projetos a serem executados no segundo semestre de 2016. 4. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1.
Referente às receitas e despesas do FUMDICA analisou-se que: a. No mês de Fevereiro
de 2016, o total de receitas foi de R$ 9.129,42 e o total de despesas foi de R$ 18.727,20.
b. No mês de Março de 2016, o total de receitas foi de R$ 12.249,80 e o total de despesas
foi de R$ 41.183,20. Saldo total do FUMDICA em Março de 2016: R$ 928.143,40, sendo
que temos o valor de R$ 345.902,80 comprometidos com dos Projetos de 2016. Saldo disponível para novos Projetos é de R$ 582.240,60. c) Na conta bancária aberta para fins de
receber os valores das Penas Alternativas disponibilizadas pela Vara de Execuções Criminais – VEC da Comarca de Carlos Barbosa, para a realização do Projeto Incluir que será
realizado pelo CREAS, o valor disponível em Março de 2016 é de R$ 18.392,19, o valor de
R$ 392,19 refere-se a rendimentos bancários. 2. O Conselho Tutelar realizou 65 atendimentos, com 58 orientações, 6 visitas domiciliares, 8 aplicação de medida e 20 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 2 chamadas de plantão, 50 depoimentos e 8 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 19 notificações a adolescentes e responsáveis, no mês de Fevereiro. No mês de
Março, o Conselho Tutelar realizou 118 atendimentos, com 69 orientações, 3 visitas domiciliares, 16 aplicações de medida e 43 encaminhamentos a rede de atendimento. Dentre os
atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 32 chamadas de plantão, 72 depoimentos e 12
denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 21 notificações a adolescentes
e responsáveis. A APAE não enviou os Relatórios de Atendimentos nos meses de Fevereiro
e Março de 2016. Entramos em contato e fomos informados que eles enviariam dentro do
mês de Abril. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”: 200 atendimentos em Fevereiro e Março de 2016; b) Projeto “Turma do Bem”: 371
atendimentos em Março de 2016, mês de início do projeto; c) Projeto “Fazendo Arte”: 709
atendimentos em Março de 2016, mês de início do projeto. O MAB fez os seguintes atendimentos, Projeto “Mochila Pronta – Material Escolar”: 30 atendimentos no mês de Fevereiro,
não recebemos o relatório do de atendimentos do mês de Março. 3. Conforme Ata 22/2016
do COMDICA em seu item 1, letra c, onde foi mencionado a possibilidade de abrirmos Edital para novos Projetos a serem executados no segundo semestre de 2016, definimos lan-
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çar o Edital nos prazos a serem definidos pela comissão, onde os Projetos deverão ser
executados no segundo semestre de 2016. De acordo com o Art. 17, parágrafo 2º, da Lei
Municipal 2.997/2013, é permitido ao Conselho a criação de comitês/comissões para desenvolver atividades específicas. Foi definido o seguinte comitê/comissão para organizar o
cadastro das Entidades Governamentais e Não-Governamentais, bem como apreciar e
aprovar projetos (Art. 6º, Inciso XVII da Lei 2.977/2013) - Comissão: ACI – Daniela Girotto,
Assistência Social e Habitação – Miriam Cini de Campos, Secretária de Educação – Daniel
Scotta, APAE – Janete B. Faraco, Secretária de Saúde – Giovana Cousseau. 4. Outros assuntos: a) Recebemos através do Ofício Circular nº 26/2015 do TCE/RS – Tribunal de Contas do Estado do Rio Grade do Sul, a obrigatoriedade dos Municípios criarem o Plano Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes. O prazo estabelecido para que
o Plano seja elaborado e aprovado como Lei Municipal expira em 3 de dezembro de 2016.
Segundo a Resolução, a comissão para a elaboração do Plano, deverá ser composta pelo
Conselho de Direitos (2 representantes, com paridade entre representantes governamentais e não-governamentais); pelo Conselho Tutelar; pelos conselhos setoriais, em especial
educação, saúde, assistência social, esporte, cultura e lazer (2 representantes, de cada órgão com paridade); pelos órgãos estaduais e municipais gestores das políticas sociais;
pelo Fórum dos Direitos da Criança e do Adolescente e organizações da sociedade civil integrantes do Sistema de Garantia de Direitos; e, por representações de crianças e adolescentes do Município. Nesta reunião, definimos a comissão do Conselho de Direitos, sendo
um representante governamental e outro não-governamental: ACI – Daniela Girotto e Assistência Social e Habitação – Miriam Cini de Campos. As reuniões serão convocadas pela
Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação – SMASH. b) A próxima reunião ordinária será no dia 9 de junho de 2016. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio

AUSENTES

Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – Grandemelo R dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE
Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club

AUSENTES

Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
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Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Giovana Cousseau / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 024/2016
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis (09.06.2016), às 18 horas, na Sala
dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária. PAUTA: 1. Análise
das Receitas e Despesas de Abril e Maio de 2016. 2. Acompanhamento dos Projetos em
execução em 2016. 3. Projetos enviados ao COMDICA conforme Edital nº 01/2016. 4. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Referente às receitas e despesas do FUMDICA analisou-se que: a. No mês de Abril de 2016, o total de receitas foi de R$ 18.131,97 e o total de
despesas foi de R$ 37.656,00. b. No mês de Maio de 2016, o total de receitas foi de R$
9.476,15 e o total de despesas foi de R$ 41.054,00. Saldo total do FUMDICA em Maio de
2016: R$ 877.041,52, sendo que temos o valor de R$ 267.392,80 comprometidos com dos
Projetos de 2016. Saldo disponível para novos Projetos é de R$ 609.648,72. d. Na conta
bancária aberta para fins de receber os valores das Penas Alternativas disponibilizadas
pela Vara de Execuções Criminais – VEC da Comarca de Carlos Barbosa, para a realização do Projeto Incluir que será realizado pelo CREAS, o valor disponível em Maio de 2016
é de R$ 18.780,49, o valor de R$ 780,49 refere-se a rendimentos bancários. 2. O Conselho
Tutelar realizou 105 atendimentos, com 105 orientações, 5 visitas domiciliares, 10 aplicação de medida e 26 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o
Conselho Tutelar recebeu 15 chamadas de plantão, 75 depoimentos e 14 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 23 notificações a adolescentes e responsáveis,
no mês de Abril. No mês de Maio, o Conselho Tutelar realizou 116 atendimentos, com 116
orientações, 7 visitas domiciliares, 32 aplicações de medida e 43 encaminhamentos a rede
de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 10 chamadas de
plantão, 116 depoimentos e 15 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo
29 notificações a adolescentes e responsáveis. A APAE fez os seguintes atendimentos: a)
Projeto “Terapia Ocupacional”: 8 atendimentos nos meses de Fevereiro, Março, Abril e
Maio; b) Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”: 40 atendimentos nos meses
de Fevereiro, Março, Abril e Maio; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos nos meses de Março, Abril e Maio. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo
o Núcleo Familiar”: 200 atendimentos em Abril e Maio de 2016; b) Projeto “Turma do Bem”:
383 atendimentos em Abril de 2016 e 382 atendimentos no mês de Maio de 2016; c) Projeto “Fazendo Arte”: 801 atendimentos em Abril de 2016 e 760 atendimentos no mês de Maio
de 2016. O MAB fez os seguintes atendimentos, a) Projeto “Mochila Pronta – Material Escolar”: 32 atendimentos no mês de Março de 2016, o projeto se encerrou neste mês. b)
Projeto “Aquecendo Corpo e Mente”: 20 atendimentos no mês de Maio de 2016, mês de
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início do projeto. 3. Referente o Edital nº 01/2016 do COMDICA, que disponibiliza recursos
para a viabilização de projetos voltados ao atendimento e proteção integral de crianças e
adolescentes, a serem executados no segundo semestre de 2016 – Julho a Dezembro de
2016, recebemos 11 projetos no total, apresentados pelas seguintes entidades: APAE,
CEC, MAB, CPM da Escola Carlos Barbosa, CPM da Escola São Roque e Canarinhos. Os
projetos totalizaram um valor de R$ 143.492,14. A comissão realizou a avaliação dos projetos recebidos e encaminhou a devolução dos projetos para ajustes ou esclarecimentos. As
entidades tem prazo final para devolução dos projetos com os devidos ajustes/esclarecimentos até o dia 10 de junho de 2016. O COMDICA terá que analisar, julgar e aprovar os
projetos em reunião extraordinária até o dia 17 de junho de 2016. A divulgação dos Projetos aprovados será publicado até o dia 22 de junho de 2016 e terá que ser habilitado pela
Administração Municipal de Carlos Barbosa até o dia 29 de junho de 2016. 4. Outros assuntos: a) Nos dia 18 e 19 de Maio de 2016 foi realizado em Caxias do Sul a 4ª Formação
Continuada para Conselheiros Tutelares, Conselheiros de Direitos e Rede de Proteção, foram inscritas para participar da Formação as conselheiras tutelares Neli Isabel Thums Gedoz e Carine Metz, e a conselheira de direito Solange Heckler e Marilva Zanella Bortolotto
representando nosso município. Nos foi informado que apenas a conselheira de direito Solange Heckler foi na Formação, as demais inscritas não participaram. A Conselheira Solange Heckler nos enviou um breve relato de experiência, apresentado a todos os conselheiros presentes. As despesas de inscrição, transporte e alimentação foram custeados pelo
COMDICA, não fizemos uma reunião para a aprovação devido ao curto tempo que tínhamos para a inscrição, sendo assim, o custeio foi aprovado por unanimidade na reunião de
hoje. b) O Conselheiro Tutelar Renato Cislaghi que participou da reunião, relatou que a demanda do Conselho está aumentando e que a necessidade de ter um carro exclusivamente
do Conselho é ainda maior, pois hoje o carro e dividido em atender a Secretária Municipal
de Assistência Social e Habitação e o Conselho Tutelar, existindo um cronograma de dias e
horários disponíveis para cada um. Porém como a demanda aumentou muitas vezes o carro não está à disposição do Conselho e é necessário chamar táxi ou até mesmo a Brigada
Militar para apoio ao atendimento, isso ocasiona perda de sigilo no atendimento e até constrangimento ao usuário. Outro relato do Conselheiro foi referente a estrutura física do Conselho Tutelar, relatando que o espaço é pequeno, não existem salas para atendimento individual e sigilosos, quando os conselheiros estão em atendimento os usuários que estão na
recepção ouvem todo o atendimento, além de ter apenas um banheiro na estrutura, ou
seja, as conselheiras (o) e os usuários utilizam o mesmo banheiro, isso causa constrangimento entre os conselheiros, pois as mulheres usam o mesmo banheiro que os homens e
também os usuários, crianças e adolescentes. Através deste relato foi solicitado ao Conse-
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lheiro Renato, junto com as demais Conselheiras, enviassem a Presidente do COMDICA
um relato através de Ofício para que o COMDICA possa notificar a Administração sobre a
demanda do Conselho Tutelar. c) Foi levantado pelos conselheiros a necessidade de alterarmos o horário das nossas Reuniões Ordinárias, devido muitos conselheiros terem aula
ou outros compromissos depois do horário comercial e muitas vezes ficamos sem representação nas reuniões. A Presidente do COMDICA ficou de verificar a possibilidade de alteração do horário junto à Administração e caso a alteração for possível, nossas reuniões serão realizadas às 16 horas e 30 minutos e não mais as 18 horas. Outro assunto que foi trazido pela conselheira Maridiane Morais Moraes da Brigada Militar, foi se haveria a possibilidade de alterarmos a representatividade da Brigada Militar no COMDICA por outra Secretária ou Esfera de Governo, pois devido a falta de efetivo da Brigada Militar está cada vez
mais difícil a Brigada Militar poder participar das reuniões no COMDICA. Na Lei Municipal
nº 2.997 de 2013, em seu Art. 7º, parágrafo I, letra e, em sua redação o COMDICA deverá
ser composto por 1 (um) representante de outras esferas de governo, em especial da Polícia Civil ou Brigada Militar. Assim, ficamos de verificar quais seriam as “outras esferas de
governo” que poderiam compor o COMDICA, não sendo a Brigada Militar nem a Polícia Civil. d) Recebemos as seguintes Portarias nº 436/2016 e nº 497/2016 da Administração do
Município de Carlos Barbosa: a Portaria nº 436/2016 nomeia como membro para compor o
COMDICA, o Sr. João Carlos da Silva dos Santos, na condição de suplente, como representante da Brigada Militar no lugar do Sr. Grandemelo Rodrigues dos Santos. A Portaria
nº 497/2016 nomeia como membro para compor o COMDICA, o Sra. Cátia Pradella, na
condição de titular, como representante da Secretaria Municipal da Saúde no lugar da Srs.
Giovana Cousseau. e) A próxima reunião ordinária será no dia 11 de agosto de 2016. Nada
mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica
Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
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Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB

AUSENTES

Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde

AUSENTES

Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 025/2016
Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e dezesseis (16.06.2016), às 16 horas e
30 minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião extraordinária. PAUTA: 1. Aprovação dos projetos a serem executados no segundo semestre de
2016. 2. Outros Assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Mediante a publicação do Edital nº
01/2016 do COMDICA, 6 (seis) entidades não governamentais, todas devidamente cadastrados no COMDICA, encaminharam projetos, totalizando 11 (onze) projetos com o valor
total de R$ 143.492,14. O total de receitas disponíveis no FUMDICA é de R$ 609.648,72,
sendo que deste valor precisamos manter no FUMDICA metade ou mais para Projetos a
serem executados em 2017. A seguir o detalhamento dos projetos apresentados: a. A
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –, apresentou 2 (dois) projetos: 1.
“Taekwondo na APAE de Carlos Barbosa”, que tem por objetivo atender 12 crianças e/ou
adolescentes com deficiência, de julho a novembro de 2016, através da prática do Taekwondo. O Projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de
ação. O valor total do projeto é de R$ 3.060,00. O projeto contempla 1 hora e 30 minutos
semanais, sendo atendidas duas turmas num horário de 45 minutos cada uma. O Projeto
será desenvolvido nas sextas feiras no turno da manhã, no espaço da empresa contratada.
Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. 2. “Psico”, que tem por objetivo
atender 20 crianças e/ou adolescentes com dificuldade de aprendizagem e comportamento, de julho a dezembro de 2016, através de atendimentos na área da psicologia. O Projeto
está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do
projeto é de R$ 18.696,00. Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. b. O
CEC - Centro Educativo Crescer - apresentou 4 projetos: 1. “Facilitando a Acessibilidade”,
tem por objetivo atender 230 crianças e/ou adolescentes, de julho a dezembro de 2016,
através do subsídio de 4 (quatro) das 8 (oito) linhas de ônibus disponibilizadas diariamente
para os beneficiários do CEC, viabilizando o acesso dos participantes à instituição. Este
projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 63.180,00. A comissão solicitou esclarecimentos quanto a este projeto, pois tínhamos informações que o custo do transporte do CEC era subsidiado pela Prefeitura de Carlos Barbosa e também pelo SESI, através de parceria com a entidade. O
CEC apresentou através do Ofício nº 33/CEC/2016 um breve parecer esclarecendo que o
recurso que o CEC recebe da Prefeitura é através do Contrato de Gestão, que é concedido
anualmente mediante avaliação do Plano de Aplicação, conforme Decreto nº 2612, de 02
de julho de 2012, neste plano inclui-se todas as possibilidades de despesas que se estima
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contemplar. O valor é repassado em 12 parcelas mensais. No ano de 2016, o CEC não
conseguiu reajuste do valor do Contrato de Gestão, sendo o valor mantido pelo Município,
o mesmo do período de 2015. No início do ano, com este recurso o CEC conseguiu contemplar apenas a folha de pagamento e o transporte. Quanto a parceria com o SESI, o
CEC explica que em função da grave crise econômica que assolou o país a partir de 2015,
houve uma redução de recursos do SESI e a demissão de muito funcionários em todo o
Rio Grande do Sul. Como reflexo disto, no final de novembro de 2015, o CEC foi notificado
que o programa seria extinto do CEC, assim como aconteceu em outras entidades. Desta
forma, este ano o CEC está buscando recursos para manter as 8 (oito) linhas de transporte, onde conseguiram 4 (quatro) linhas com empresas parceiras da entidade e estão apresentando este Projeto ao COMDICA para manter as outras 4 (quatro) linhas faltantes. Os
conselheiros presentes na reunião solicitaram um Parecer do Jurídico nos resguardando
que a aprovação deste projeto não haveria nenhum impedimento legal, assim, foi nos encaminhado pelo Modesto Heitor Sfoggia, juntamente com o Jurídica da Administração, o
parecer favorável a aprovação do projeto, conforme descrevo: “Em atenção à consulta encaminhada pelo COMDICA acerca da possibilidade de contemplação do Projeto Facilitando
a Acessibilidade, do CEC, cujo o objetivo seria o transporte de Crianças até a instituição,
tem-se que, embora conste no Plano de Trabalho encaminhado ao município, em um primeiro momento não haveria óbice no deferimento do programa, já que é sabido que os repasses do município correspondem a apenas 60% aproximadamente dos recursos necessários para o custeio das atividades do CEC. Tem-se ainda a informação que outros programas do CEC, já contemplados junto ao COMDICA também possuíam certa identidade
entre seu objeto e as ações constantes no plano de trabalho encaminhado ao município.
Assim, o parecer é de que poderia ser contemplado, na atual conjuntura, o Programa Facilitando a Acessibilidade, bem como os outros mencionados, se identificado, cabalmente, a
insuficiência da verba destinada pelo município para o custeio integral das atividades do
CEC. Contudo se recomenda que, quando da apresentação do próximo Plano de Trabalho,
se articule com o município a possibilidade de aumento dos repasses no intuito de custeado integralmente as atividades do CEC ou, não sendo possível, que seja adequado este
plano de trabalho considerando apenas as atividades a serem custeadas com a verba do
ente municipal, oportunizando assim a possibilidade de captação de recursos para o custeio das atividades não contempladas através de outras fontes, dentre elas, o Fumdica”.
Após está ressalva do jurídico, os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. 2.
“Instrumentos de Avaliação: Possibilitando um Diagnóstico Eficaz”, que tem como objetivo
atender 30 crianças e/ou adolescentes, de julho a dezembro de 2016 através de testes específicos, os quais fornecerão dados para a realização de avalições mais completas, possi-
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bilitando que os profissionais efetivem intervenções apropriadas, oportunizando progresso
às crianças e adolescentes dentro do que foi avaliado. Este projeto está na primeira edição
e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 3.319,90.
A comissão solicitou ao CEC que explicasse o que compõe e para que serve cada KIT que
será adquirido, para ficar mais claro para todos os conselheiros. Os conselheiros aprovam
o projeto por unanimidade. 3. “Orquestra Infanto-Juvenil”, que tem como objetivo atender
60 crianças e/ou adolescentes, de julho a dezembro de 2016, através de oficinas de orquestra infanto-juvenil. Além das oficinas de orquestra com o maestro, este projeto objetiva
a compra dos seguintes instrumentos: duas claves, duas maracas, dois pandeiros meia lua,
dois triângulos, dois afoxés, duas flautas doce tenor e duas flautas doce contra baixo. Este
projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 6.469,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 4.
“Esporte, Saúde e Cultura”, que tem como objetivo atender 460 crianças e/ou adolescentes, através da compra de materiais para as oficinas de Educação Física, Taekwondo e Escolinha de Futsal. Este projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 5.965,24. Os conselheiros aprovam o projeto
por unanimidade. c. O MAB, Movimento Assistencial Barbosense - apresentou 2 (dois)
projetos: 1. “Cheirinho Gostoso” tem por objetivo atender 20 crianças e/ou adolescentes,
em dezembro de 2016, através da doação de Kits de higiene pessoal, que contém: uma toalha de banho, uma toalha de rosto, um pente, uma escova de dente, dois cremes dentais,
quatro sabonetes e um shampoo. Este projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 3.063,00. Os conselheiros
aprovam o projeto por unanimidade. 2. “Aquecendo Corpo e Mente - Baby!” tem por objetivo de atender 60 crianças, de julho a dezembro de 2016, através da doação de 30 Kits
gestantes ou recém-nascido até 2 meses e 30 Kits crianças de 2 meses a 12 meses. Este
projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. A conselheira Marilva Zanella Bortolotto mencionou que no projeto a forma de pagamento tanto
do serviço de assistência quanto da compra dos Kits, estão divididos em 3 parcelas, a serem pagas em Julho, Agosto e Setembro. Porém para que o orçamento dos Kits se mantenha nos valores orçados, o pagamento dos Kits precisam ser realizado em uma única parcela no mês de Julho. Decidiu-se então, que o valor dos Kits, que somam R$ 11.145,00,
deverão ser pagos no mês de Julho em uma única parcela. Já os valores do serviço de assistência deverão ser mantidos em 3 parcelas de R$ 1.600,00, somando R$ 4.800,00. O
valor do projeto é de R$ 15.945,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. d.
O CPM – Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos
Barbosa apresentou 1 (um) projetos: 1. “A Escola que temos, a Escola que queremos” tem
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por objetivo de atender as famílias de todas as crianças e/ou adolescentes da Escola Carlos Barbosa de agosto a novembro de 2016 através de 4 palestras com as famílias. Este
projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é R$ 4.890,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. e. O
CPM – Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio São Roque apresentou 1 (um) projetos: 1. “Projeto Integrar” tem por objetivo atender um grupo de 20 jovens de 14 a 17 anos da escola São Roque de agosto a dezembro de 2016 através de aulas profissionalizantes e palestrar com os jovens e seus familiares. Este projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de
R$ 16.980,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. f. O Instituto Cultural
dos Meninos Cantores e Amigos de Carlos Barbosa – Canarinhos apresentou 1 (um) projetos: 1. “Vozes que Encantam” tem por objetivo a compra de sapatilhas de mesmo modelo
e cor para 26 crianças e adolescentes (meninas) integrantes do coro, afim de que as integrantes do coro possam estar devidamente alinhadas para as apresentações e compromissos do grupo, representando o nosso Município em festivais e eventos realizados em outras cidades. O objetivo dos Canarinhos é oportunizar ensino de música à crianças e adolescentes da rede municipal, buscando melhorar sua autoestima para formar bons cidadãos, além de envolver as crianças e adolescentes em eventos sociais, culturais e religiosos. Este projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de
ação. O valor do projeto é de R$ 1.924,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. g. Resumo dos projetos aprovados: 2 (dois) projetos da APAE, que somam R$
21.756,00; 4 (quatro) projetos do CEC, que somam R$ 78.934,14; 2 (dois) projetos do
MAB, que soma R$ 19.008,00; 1 (um) projeto do CPM da Escola Carlos Barbosa que soma
R$ 4.890,00; 1 (um) projeto do CPM da Escola São Roque que soma R$ 16.980,00 e 1
(um) projeto dos Canarinhos que soma R$ 1.924,00. No total geral foram aprovados onze
projetos que somam R$ 143.492,14. Os recursos disponíveis no FUMDICA até 31.05.2016
e com relação ao valor comprometido até o final de 2016, é de R$ 609.648,72, como os
projetos aprovados somam um valor de R$ 143.492,14, verificou-se que o saldo disponível
no FUMDICA para Projetos a serem executados em 2017 é de R$ 466.156,58. 2. Outros
assuntos: a) o COMDICA recebeu um convite para a Etapa Municipal da 6ª Conferência
Nacional das Cidades, cujo tema será “A Função Social da Cidade e da Propriedade”, que
será realizada a partir das 17 horas do dia 28 de junho de 2016, no Cine Ideale. Como a
Presidente do COMDICA não poderá comparecer, por motivos particulares, a Conselheira
Solange Heckler disponibilizou-se a participar da Conferência representando o COMDICA.
Os eixos a serem discutidos são: 1. O Brasil Urbano – A cidade que queremos; 2. A função
social da cidade e da propriedade; 3. Plano Diretor; 4. A cidade que queremos; e 5. Código
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de Obras. O convite fica estendido a todos os Conselheiros e entidades que compõe o
Conselho. b) A próxima reunião ordinária será no dia 11 de agosto de 2016. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os
presentes, abaixo referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Cátia Pradella
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 026/2016
Aos dezoito dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis (18.08.2016), às 16 horas e 30
minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
PAUTA: 1. Análise das Receitas e Despesas de Junho e Julho de 2016. 2. Acompanhamento dos Projetos em execução em 2016. 3. Comissão para lançar Edital para novos Projetos
em 2017. 4. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Referente às receitas e despesas do
FUMDICA analisou-se que: a. No mês de Junho de 2016, o total de receitas foi de R$
14.124,25 e o total de despesas foi de R$ 45.846,00. b. No mês de Julho de 2016, o total
de receitas foi de R$ 16.619,08 e o total de despesas foi de R$ 56.519,00. Saldo total do
FUMDICA em Julho de 2016: R$ 805.419,85, sendo que temos o valor de R$ 308.730,94
comprometidos com dos Projetos de 2016. Saldo disponível para novos Projetos é de R$
496.688,91. c) Na conta bancária aberta para fins de receber os valores das Penas Alternativas disponibilizadas pela Vara de Execuções Criminais – VEC da Comarca de Carlos Barbosa, para a realização do Projeto Incluir que será realizado pelo CREAS, o valor disponível em Julho de 2016 é de R$ 19.198,59, o valor de R$ 1.198,59 refere-se a rendimentos
bancários. 2. O Conselho Tutelar realizou 104 atendimentos, com 85 orientações, 6 visitas
domiciliares, 8 aplicação de medida e 67 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre
os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 7 chamadas de plantão, 75 depoimentos e 16
denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 32 notificações a adolescentes
e responsáveis, no mês de Junho. No mês de Julho, o Conselho Tutelar realizou 91 atendimentos, com 64 orientações, 9 visitas domiciliares, 10 aplicações de medida e 50 encaminhamentos a rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 5
chamadas de plantão, 64 depoimentos e 49 denúncias envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 43 notificações a adolescentes e responsáveis. Foi exposto pelos Conselheiros presentes a necessidade de melhorias no Relatório de Atendimentos do Conselho
Tutelar, pois o relatório não traz com clareza qual é a demanda do Município e em que se
pode melhorar e trabalhar nos Projetos junto as Entidades para que possamos reduzir o
número de atendimentos/ocorrências. Foi solicitado ao conselheiro tutelar Renato Cislaghi,
presente na reunião, que leve o assunto ao colegiado, para providenciar as devidas melhorias. A APAE fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Terapia Ocupacional”: 8 atendimentos nos meses de Junho e Julho; b) Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”:
40 atendimentos nos meses de Junho e Julho; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos nos meses de Junho e Julho. d) Projeto “Taekwondo na APAE de Carlos Barbosa”: 12
atendimentos no mês de Julho. e) Projeto “Psico”: 20 atendimentos no mês de Julho. O
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CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”: 200 atendimentos nos meses de Junho e Julho; b) Projeto “Turma do Bem”: 374 atendimentos nos
meses de Junho e Julho; c) Projeto “Fazendo Arte”: 723 atendimentos em Junho de 2016,
e 705 atendimentos em Julho de 2016. O MAB fez os seguintes atendimentos: a) Projeto
“Aquecendo Corpo e Mente”: 20 atendimentos nos meses de Junho e Julho. b) Projeto
“Aquecendo Corpo e Mente – Baby!”: 20 atendimentos no mês de Julho de 2016. 3. De
acordo com o Art. 17, parágrafo 2º, da Lei Municipal 2.997/2013, é permitido ao Conselho a
criação de comitês/comissões para desenvolver atividades específicas. Foi definido o seguinte comitê/comissão para organizar o cadastro das Entidades Governamentais e NãoGovernamentais, bem como apreciar e aprovar projetos (Art. 6º, Inciso XVII da Lei
2.977/2013) - Comissão: ACI – Daniela Girotto, Assistência Social e Habitação – Odete
Aparecida Bianchi, Secretária de Educação – Daniel Scotta, Assessoria Jurídica – Modesto
Sfoggi. 4. Outros assuntos: a) Recebemos as seguintes Portarias nº 610/2016 e nº
594/2016 da Administração do Município de Carlos Barbosa: a Portaria nº 610/2016 nomeia como membro para compor o COMDICA, a Sra. Odete Aparecida Bianchi, na condição de titular, como representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação no lugar da Sra. Miriam Cini de Campos. A Portaria nº 594/2016 nomeia como membro
para compor o COMDICA, a Sra. Arieli Cristiana Paiz, na condição de suplente, como representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação no lugar da Sra. Cátia Pradella. b) A APAE informou através do Ofício nº 036/2016 que houve uma troca de
prestador de serviço de psicologia no Projeto em execução “Fonoaudiologia, Psicologia e
Serviço Social”, a Psicóloga Silvia Audibert que havia sido aprovada como profissional a
executar o Projeto, pediu afastamento por razões pessoais, para não haver interrupções no
Projeto a Entidade chamou a Psicóloga Elenice Bertoldo para dar continuidade ao serviço
de psicologia sem prejuízo aos atendimentos e ao referido Projeto. c) A próxima reunião ordinária será no dia 13 de outubro de 2016. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi
lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.

Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
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Odete Aparecida Bianchi / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 027/2016
Aos treze dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis (13.10.2016), às 16 horas e 30
minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
PAUTA: 1. Análise das Receitas e Despesas de Agosto e Setembro de 2016. 2. Acompanhamento dos Projetos em execução em 2016. 3. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1.
Referente às receitas e despesas do FUMDICA analisou-se que: a. No mês de Agosto de
2016, o total de receitas foi de R$ 10.170,17 e o total de despesas foi de R$ 82.578,64. b.
No mês de Setembro de 2016, o total de receitas foi de R$ 29.248,90 e o total de despesas
foi de R$ 56.488,50. Saldo total do FUMDICA em Setembro de 2016: R$ 705.771,78, sendo que temos o valor de R$ 169.863,80 comprometidos com os Projetos de 2016. Saldo
disponível para novos Projetos é de R$ 535.907,98. c) Na conta bancária aberta para fins
de receber os valores das Penas Alternativas disponibilizadas pela Vara de Execuções Criminais – VEC da Comarca de Carlos Barbosa, para a realização do Projeto Incluir que será
realizado pelo CREAS, o valor disponível em Agosto de 2016 é de R$ 6.651,84, pois foram
pagos 3 parcelas do Projeto no mês de Agosto de 2016 no valor de R$ 12.735,00. No mês
de Setembro de 2016 foi pago mais uma parcela no valor de R$ 4.245,00, ficando um saldo
a pagar de R$ 1.020,00, o valor disponível em conta neste mês é de R$ 2.464,75, o valor
de R$ 1.444,75 refere-se a rendimentos bancários. 2. O Conselho Tutelar realizou 73 atendimentos, com 47 orientações, 9 visitas domiciliares, 32 aplicação de medida e 47 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 3
chamadas de plantão e 52 depoimentos envolvendo crianças e adolescentes, expedindo
28 notificações a adolescentes e responsáveis, no mês de Agosto. No mês de Setembro, o
Conselho Tutelar realizou 60 atendimentos, com 41 orientações e visitas domiciliares, 16
aplicações de medida e 46 encaminhamentos a rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 10 chamadas de plantão e 42 depoimentos envolvendo
crianças e adolescentes, expedindo 37 notificações a adolescentes e responsáveis. A
APAE fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Terapia Ocupacional”: 8 atendimentos nos
meses de Agosto e Setembro; b) Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”: 40
atendimentos nos meses de Agosto e Setembro; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos nos meses de Agosto e Setembro. d) Projeto “Taekwondo na APAE de Carlos Barbosa”: 12 atendimentos no mês de Agosto. e) Projeto “Psico”: 20 atendimentos no mês de
Agosto. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”:
200 atendimentos nos meses de Agosto e Setembro; b) Projeto “Turma do Bem”: 368 atendimentos no mês de Agosto e 358 atendimentos no mês de Setembro; c) Projeto “Fazendo
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Arte”: 696 atendimentos em Agosto de 2016, e 664 atendimentos em Setembro de 2016. d)
Projeto “Facilitando a Acessibilidade”: 230 crianças beneficiadas com o transporte nos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2016. e) Projeto “Instrumentos de Avaliação: Possibilitando um Diagnóstico Eficaz: 30 crianças beneficiadas/atendidas. f) Projeto “Orquestra Infanto-Juvenil: 59 atendimentos no mês de Julho de 2016 e 63 atendimentos nos meses de
Agosto e Setembro de 2016. g) Projeto Esporte Saúde e Cultura: 460 crianças beneficiadas. O MAB fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Aquecendo Corpo e Mente –
Baby!”: 20 atendimentos no mês de Agosto de 2016. O CPM da Escola Carlos Barbosa fez
os seguintes atendimentos: a) Projeto “A Escola que temos, a Escola que queremos!”: 4
atendimentos no mês de Agosto de 2016. Os Canarinhos fizeram os seguintes atendimentos: a) Projeto “Vozes que Encantam”: 26 crianças beneficiadas. 3. Outros assuntos: a) A
conselheira Arieli Cristiana Paiz apresentou a Prestação de Contas do Convênio 09/2015
com o Poder Judiciário, referente as Penas Alternativas, informando que o Projeto foi encerrando no mês de Outubro de 2016, sendo que o valor do Projeto Incluir era de R$
16.980,00 e o valor disponibilizado pelo Poder Judiciário foi de R$ 18.000,00, logo o COMDICA devolverá o valor de R$ 1.020,00 pois não utilizou para o Projeto. Já os valores de
rendimentos bancários que é de R$ 1.444,75, no mês de Setembro de 2016, será depositado na conta do FUMDICA. Após estes acertos a conta aberta para fins de receber o recurso das Penas Alternativas será encerrada. O COMIDCA emitiu a Resolução nº 02/2016
aprovando a Prestação de Contas. b) No dia 03 de Novembro de 2016, as 16 horas, na
Sala dos Conselhos será realizada reunião extraordinária para apresentar e aprovar o Plano Municipal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes, posteriormente será emitido Resolução da aprovação, sendo que o prazo para emissão da Resolução é dia 03 de
dezembro de 2016. c) A Conselheira Tutelar Sra. Neli Thums Gedoz, presente na reunião,
trouxe a necessidade de elaboração de cartazes/folhetos para divulgação à proibição alcoólica para crianças e adolescentes. Os cartazes que hoje estão no Conselho Tutelar estão defasados e precisa ser revisto, inclusive texto. Além disso, a conselheira trouxe a necessidade de mandar fazer camisetas para os conselheiros, com o logo do Conselho Tutelar, a fim de identifica-los na sua atividade. Diante do exposto a presidente solicitou que o
Conselho Tutelar encaminhe Ofício ao COMDICA com as devidas necessidades, para que
possamos verificar a possibilidade da confecção através de ajuda/parceria com outras Entidades e/ou Empresas. d) A próxima reunião ordinária será no dia 08 de dezembro de 2016.
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada
por todos os presentes, abaixo referenciados.
Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
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Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE
Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Odete Aparecida Bianchi / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 028/2016
Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis (03.11.2016), às 16 horas, na
Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião extraordinária. Primeiramente foi apresentado um vídeo para reflexão e foi informado que o documento já foi avaliação e revisão pelo Jurídico da Prefeitura de Carlos Barbosa, e foi liberado para apresentação ao COMDICA e possível aprovação deste Conselho na plenária de hoje. PAUTA: 1.
Aprovação do Plano Municipal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes. DELIBERAÇÕES: 1. Realizada a apresentação e leitura do Plano Municipal dos Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes, foi apontado algumas mudanças no texto e no Cronograma do Plano, conforme seguem: a) no 2º objetivo específico incluir as Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social – CREAS na coluna “Responsável pela Ação”. b) no 3º
objetivo específico incluir a palavra “comunidade” na coluna “Ações” e colocar o percentual
ano que se pretende atingir na coluna “Metas”. c) juntar o 4º objetivo específico com o 6º
objetivo específico, pois trata-se do mesmo assunto, assim ficará um objetivo claro e não ficará repetido. Será incluído a palavra “público em geral” na coluna “Metas” e também será
incluso o Conselho Tutelar nas colunas “Responsável pela ação” e “Responsável pela execução”. d) no 5º objetivo alterar a expressão “diminuir” pela expressão “minimizar” na coluna “Objetivos” e alterar na coluna “Metas” o percentual de 80% para 100%. e) no 7º objetivo alterar a redação do “Objetivo” retirando a palavra “refletir” e trocar a palavra “serviços”
pela palavra “atendimento” ficando: “Estimular a rede de atendimento...”, alterar a palavra
“inserção” na coluna “Metas” pela palavra “atingir”. f) excluir o 8º objetivo, pois refere-se ao
objetivo geral do Plano e não aos objetivos específicos. g) foi observado pelos conselheiros
(as) que nas colunas “Responsável pela Ação”, “Responsável pela Execução” e “Recursos”, deve-se seguir uma sequência, colocando a Prefeitura, Secretarias e Conselhos em
ordem hierárquica, seguindo desta forma para todos os objetivos, pois como está não tem
esta sequência, ficando diferente para cada linha/coluna do cronograma. h) na coluna “Recurso” em alguns objetivos constam as Secretarias e em outros consta a Prefeitura Municipal, solicitou-se que coloque sempre a Prefeitura Municipal, não limitando a Secretaria, assim a Prefeitura tem poderes de repassar recurso de qual Secretaria achar mais conveniente. Onde consta COMDICA, colocar “COMDICA/FUMDICA”. Depois de todas estas mudanças realizadas, o Plano foi aprovado por unanimidade por todos os conselheiros presentes. Será emitido Resolução do COMDICA para sua publicação e aprovação. Nada
mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
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Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Odete Aparecida Bianchi / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais

80

ATA 029/2016
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis (24.11.2016), às 16
horas, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião extraordinária.
PAUTA: 1. Aprovação dos projetos a serem executados no segundo semestre de 2016. 2.
Outros Assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Mediante a publicação do Edital nº 02/2016 do
COMDICA, 6 (seis) entidades não governamentais, todas devidamente cadastrados no
COMDICA, e 1 (uma) entidade não governamentais, que estava sem cadastrado no COMDICA, encaminharam projetos, totalizando 16 (dezesseis) projetos no valor total de R$
728.722,80. Destes Projetos enviados observou algumas melhorias a serem feitas, inclusive nos valores, para podermos baixar o total dos Projetos, devido o saldo disponíveis no
FUMDICA ser de apenas R$ 555.655,63, em Outubro de 2016. Além disso o Projeto da Entidade (CPM da Escola Elisa Tramontina) que não tinha cadastro no COMDICA não foi
aprovado. Com os ajustes realizados pelas Entidades, o valor total dos Projetos ficou em
R$ 681.261,40, ficando ainda um valor de R$ 125.605,77 a maior do que tem disponível no
FUMDICA até Outubro de 2016. A seguir o detalhamento dos projetos apresentados: a. A
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais –, apresentou 5 (cinco) projetos: 1.
“Terapia Ocupacional”, que tem por objetivo atender 12 crianças e/ou adolescentes com
deficiência, de fevereiro a dezembro de 2017, através de Terapia Ocupacional. Este projeto
está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor total
do projeto é de R$ 21.648,00. O projeto contempla 12 horas semanais, individuais com duração de 60 minutos respeitando o limite de cada indivíduo. As intervenções acontecerão
em sala na APAE e/ou domicilio. Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. 2.
“Música e Dança”, que tem por objetivo atender 48 crianças e/ou adolescentes com deficiência, de março a dezembro de 2017, sendo 20 crianças e/ou adolescentes através de
Oficinas de Músicas e 28 crianças e/ou adolescentes através de Oficinas de Dança. Este
projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 47.680,00. O projeto contempla 16 horas semanais, sendo que 8 horas semanais são destinadas as oficinas de música, nas terças-feiras, e 8 horas semanais
às oficinas de dança, nas quartas-feiras. Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. 3. “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”, que tem por objetivo atender 40 crianças e/ou adolescentes com deficiência, de fevereiro a dezembro de 2017, através de
Serviços de Fonoaudiologia e Psicologia. Este projeto está na segunda edição e atende os
objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 72.980,00. O projeto
contempla 40 horas semanais, sendo que 20 horas semanais no Serviço de Fonoaudiolo-
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gia e 20 horas semanais no Serviço de Psicologia, nas dependências da APAE. O Serviço
Social realizará entrevista de anamnese para colher os dados do usuário e acompanhará a
família quando necessário através de entrevistas e/ou visitas domiciliares. Este serviço ficará a cargo da APAE, tendo seus encargos realizados pela Entidade. Os conselheiros
aprovaram o projeto por unanimidade. 4. “Taekwondo na APAE de Carlos Barbosa”, que
tem por objetivo atender 12 crianças e/ou adolescentes com deficiência, de março a dezembro de 2017, através da prática do Taekwondo. O Projeto está na segunda edição e
atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor total do projeto é de R$
5.494,50. O projeto contempla 1 hora e 30 minutos semanais, sendo atendidas duas turmas num horário de 45 minutos cada uma. O Projeto será desenvolvido nas sextas feiras
no turno da manhã, no espaço da empresa contratada. Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. 5. “Psico”, que tem por objetivo atender 20 crianças e/ou adolescentes
com dificuldade de aprendizagem e comportamento, de fevereiro a dezembro de 2017,
através de atendimentos na área da psicologia. O Projeto está na segunda edição e atende
os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 36.244,00. Os conselheiros aprovaram o projeto por unanimidade. b. O CEC - Centro Educativo Crescer apresentou 4 projetos: 1. “Fortalecendo o Núcleo Familiar”, tem por objetivo de atender 184
crianças e/ou adolescentes, de fevereiro a dezembro de 2017, através de serviços de psicologia e fonoaudiologia. Este projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 99.176,00. Os conselheiros aprovaram
o projeto por unanimidade. 2. “Turma do Bem”, que tem como objetivo atender 440 crianças e/ou adolescentes, de fevereiro a dezembro de 2017 através de aulas de educação
física, escolinha de futsal e taekwondo. Este projeto está na segunda edição e atende os
objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 67.824,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 3. “Fazendo Arte”, que tem como objetivo atender 685 crianças e/ou adolescentes, de março a dezembro de 2017, através de oficinas de
musicalização, canto coral, orquestra, banda marcial (banda + teclado), Teatro e Dança.
Este projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação.
O valor do projeto é de R$ 128.592,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 4. “Facilitando a Acessibilidade”, tem por objetivo atender todas as crianças e/ou adolescentes do CEC (460), de fevereiro a dezembro de 2017, através do subsídio de 3 (três)
linhas de ônibus no mês de fevereiro e de 4 (quatro) linhas de ônibus nos meses de março
a dezembro de 2017, das 8 (oito) linhas de ônibus disponibilizadas diariamente para os beneficiários do CEC, viabilizando o acesso dos participantes à instituição, totalizando 850 viagens em 217 dias úteis. Este projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 126.650,00. Os conselheiros aprova-
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ram o projeto por unanimidade. c. O MAB, Movimento Assistencial Barbosense - apresentou 3 (três) projetos: 1. “Cheirinho Gostoso” tem por objetivo atender 60 crianças e/ou adolescentes, em outubro, novembro e dezembro de 2017, através da doação de Kits de higiene pessoal, que contém: uma toalha de banho, uma toalha de rosto, um pente, uma escova
de dente, dois cremes dentais, quatro sabonetes e um shampoo. Este projeto está na terceira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de
R$ 7.895,40. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 2. “Aquecendo Corpo e
Mente” tem por objetivo de atender 80 crianças e/ou adolescentes, de maio a agosto de
2017, através da doação de 80 Kits que contém: um cobertor/manta microfibra casal e um
livro de histórias infanto-juvenil (20 Kits por mês). Este projeto está na terceira edição e
atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 11.928,00.
Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. 3. “Mochila Pronta – Material Escolar”
tem por objetivo de atender 60 crianças e/ou adolescentes, em fevereiro e março de 2017,
através da doação de Kits de Material Escolar, que contém caixa de lápis preto, borracha,
régua, caixa de lápis de cor, apontador, canetas hidrocor, cola, tesoura, giz de cera, caderno pequeno, caderno grande, caixa de caneta esferográfica azul e vermelha com acolhimento socioeducativo. Este projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital
e estratégias de ação. O valor do projeto é de R$ 5.517,50. Os conselheiros aprovam o
projeto por unanimidade.

d. O CPM – Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de

Ensino Médio São Roque apresentou 1 (um) projeto: 1. “Projeto Integrar” tem por objetivo
atender um grupo de 20 a 25 jovens de 14 a 17 anos da escola São Roque de março a dezembro de 2017 (sendo que no mês de Julho não haverá aulas, devido as férias de metade
do ano) através de aulas profissionalizantes e palestrar com os jovens e seus familiares.
Este projeto está na segunda edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação.
O valor do projeto é de R$ 36.351,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade.
e. Bombeiros – Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa apresentou 1 (um) projeto: 1. “Bombeiros Mirins de Carlos Barbosa” tem por objetivo atender um
grupo de 20 crianças e/ou adolescentes de abril a dezembro de 2017 através de treinamentos práticos de vivência da atividade de Bombeiro, atendendo ao conteúdo programático em 8 módulos, sendo eles: Primeiros Socorros; Prevenção de Acidentes Domésticos;
Prevenção e Combate a Incêndio; Educação no Trânsito; Educação Ambiental; Educação
Antidrogas / Educação Sexual; Relações Familiares e Outros (conforme demanda). Todos
os envolvidos no projeto atuarão de forma voluntária, sem direito ao recebimento de valores. O COMDICA financiará a compra de materiais didáticos, ingressos de visitas ao Museu
e ao Zoológico, além do transporte, lanches e Uniformes dos alunos e instrutores. Este projeto está na primeira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor
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do projeto é de R$ 10.381,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. f. O
CPM – Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Barbosa apresentou 1 (um) projeto: 1. “A Escola que temos, a Escola que queremos!” tem por
objetivo de atender as famílias de todas as crianças e/ou adolescentes da Escola Carlos
Barbosa de outubro a dezembro de 2017 através de 4 palestras com as famílias. Este projeto está na terceira edição e atende os objetivos do edital e estratégias de ação. O valor
do projeto é R$ 2.900,00. Os conselheiros aprovam o projeto por unanimidade. g. O CPM –
Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio Elisa Tramontina apresentou 1 (um) projeto: 1. “Projeto Desenvolver e Acreditar” tem por objetivo atender um grupo
de 20 a 25 jovens de 14 a 17 anos da escola Elisa Tramontina de março a dezembro de
2017 através de aulas profissionalizantes e palestrar com os jovens e seus familiares. Este
projeto é a primeira edição e o valor do projeto é de R$ 36.351,00. Como a Entidade solicitou seu Registro somente após a publicação do Edital nº 02/2016, o projeto não foi aprovado. Foi encaminhado o Ofício nº 035/2016 do COMDICA informando a Entidade que o Projeto não foi aprovado por este motivo. h. Resumo dos projetos aprovados: 5 (cinco) projetos da APAE, que somam R$ 184.046,50; 4 (quatro) projetos do CEC, que somam R$
422.242,00; 3 (três) projetos do MAB, que soma R$ 25.340,90; 1 (um) projeto do CPM da
Escola São Roque que soma R$ 36.351,00; 1 (um) projeto dos Bombeiros de Carlos Barbosa que soma R$ 10.381,00 e 1 (um) projeto do CPM da Escola Carlos Barbosa que
soma R$ 2.900,00. No total geral foram aprovados 15 (quinze) projetos que somam R$
681.261,40. Os recursos disponíveis no FUMDICA até 31.10.2016 e com relação ao valor
comprometido até o final de 2016, é de R$ 555.655,63, ou seja, estaremos aprovando o valor de R$ 125.605,77 a mais, considerando Outubro, sendo que faltam ainda as receitas de
Novembro e Dezembro. Este valor a maior que estamos aprovando terá que ser buscado
através da Campanha do Leãozinho para os Projetos de 2018. 2. Outros assuntos: a) No
mês de Novembro de 2016 o COMDICA realizou as visitas as Entidades que recebem recurso do FUMDICA. b) A próxima reunião ordinária será no dia 08 de dezembro de 2016.
Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada
por todos os presentes, abaixo referenciados.
Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar

AUSENTES

Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE
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AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Odete Aparecida Bianchi / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB

AUSENTES

Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 030/2016
Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis (09.12.2016), às 16 horas e 30
minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
PAUTA: 1. Análise das Receitas e Despesas de Outubro e Novembro de 2016. 2. Acompanhamento dos Projetos em execução em 2016. 3. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1.
Referente às receitas e despesas do FUMDICA analisou-se que: a. No mês de Outubro de
2016, o total de receitas foi de R$ 19.985,25 e o total de despesas foi de R$ 59.535,50. b.
No mês de Novembro de 2016, o total de receitas foi de R$ 11.212,88 e o total de despesas foi de R$ 59.421,90. Saldo total do FUMDICA em Novembro de 2016: R$ 618.012,51,
sendo que temos o valor de R$ 51.144,00 comprometidos com os Projetos de 2016. Saldo
disponível para novos Projetos é de R$ 566.868,51. c) Na conta bancária aberta para fins
de receber os valores das Penas Alternativas disponibilizadas pela Vara de Execuções Criminais – VEC da Comarca de Carlos Barbosa, para a realização do Projeto Incluir que será
realizado pelo CREAS, o valor disponível em Outubro de 2016 é de R$ 2.464,75. No mês
de Novembro de 2016 foi devolvido o valor de R$ 1.020,00 ao Poder Judiciário e transferido para a conta do FUMDICA o valor de R$ 1.444,75, referente rendimentos bancários,
conforme determinado na ATA nº 027/2016 do COMDICA. Sendo assim, o saldo da conta
das Penas Alternativas é zero e a conta foi encerrada. 2. O Conselho Tutelar realizou 81
atendimentos, com 60 orientações, 8 visitas domiciliares, 14 aplicação de medida e 45 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 23 chamadas de plantão e 60 depoimentos envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 33 notificações a adolescentes e responsáveis, no mês de Outubro. No mês de Novembro, o Conselho Tutelar realizou 83 atendimentos, com 65 orientações, 6 visitas domiciliares, 10 aplicações de medida e 52 encaminhamentos a rede de atendimento. Dentre os
atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 18 chamadas de plantão e 64 depoimentos envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 39 notificações a adolescentes e responsáveis. A APAE fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Terapia Ocupacional”: 8 atendimentos no mês de Outubro; b) Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”: 40
atendimentos no mês de Outubro; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos no mês de
Outubro. d) Projeto “Taekwondo na APAE de Carlos Barbosa”: 12 atendimentos nos meses
de Setembro e Outubro. e) Projeto “Psico”: 20 atendimentos nos meses de Setembro e Outubro. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”:
200 atendimentos nos meses de Outubro e Novembro; b) Projeto “Turma do Bem”: 356
atendimentos no mês de Outubro e 339 atendimentos no mês de Novembro; c) Projeto “Fa-
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zendo Arte”: 648 atendimentos em Outubro de 2016, e 641 atendimentos em Novembro de
2016. d) Projeto “Facilitando a Acessibilidade”: 230 crianças beneficiadas com o transporte
nos meses de Outubro e Novembro de 2016. e) Projeto “Orquestra Infanto-Juvenil: 61 atendimentos nos meses de Outubro e Novembro de 2016. O MAB fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Aquecendo Corpo e Mente – Baby!”: 20 atendimentos no mês de Setembro
de 2016. b) Projeto “Cheirinho Gostoso”: 20 atendimentos no mês de Outubro de 2016. O
CPM da Escola Carlos Barbosa fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “A Escola que temos, a Escola que queremos!”: 4 atendimentos no mês de Outubro de 2016. 3. Outros assuntos: a) Campanha do Leãozinho, já estão sendo distribuídos os folders para a comunidades, deixaremos os folders nos Supermercados Santa Clara e Andreazza, além da Prefeitura e Secretarias Municipais. Passamos e-mails aos conselheiros, publicamos o anúncio
no site da Prefeitura e nas redes sociais, e com a parceria da Tramontina, anunciamos a
Campanha nos Jornais Carlos Barbosa e Contexto, além de encaminhar e-mails aos RH’s
das Unidades Tramontina e divulgação interna na Empresa. Contamos com a ajuda e divulgação de todos os conselheiros para obtermos mais doações para o próximo ano. b) A
próxima reunião ordinária será no dia 09 de março de 2017. Nada mais havendo a tratar, a
presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo

referenciados.
Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Odete Aparecida Bianchi / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde

AUSENTES

Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 031/2017
Aos nove dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete (09.02.2017), às 16 horas e 30
minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
PAUTA: 1. Aprovação do Projeto que será apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação para receber recursos do FECA. 2. Análise das Receitas e Despesas de Dezembro de 2016 e Janeiro de 2017. 3. Acompanhamento dos Projetos em execução em 2016. 4. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. A Secretária da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação a Srta. Jéssica Andrioli solicitou pauta para a reunião de hoje para apresentação de um Projeto que será inscrito para receber recurso do
FECA, conforme Edital 01/2016 do CEDICA/RS. Este Projeto será votado pelo Conselho.
Resumo do Projeto: “Projeto de Reforma da Casa de Passagem”, com objetivo de melhorar
alguns aspectos estruturais da casa que necessitam de reparos, que foram observados durante o período de funcionamento. São eles: Instalação de grades de segurança nas janelas da casa; Pintura, Reforma dos banheiros, Instalações de um parquinho no quintal, Instalação de uma brinquedoteca, Reforma da lavanderia, Troca do piso do andar inferior e
Aquisição de móveis. Valor Total do Projeto R$ 50.000,00. O Projeto foi inscrito no COMDICA através do Registro nº 037 e foi aprovado por este conselho por unanimidade. 2. Referente às receitas e despesas do FUMDICA analisou-se que: a. No mês de Dezembro de
2016, o total de receitas foi de R$ 436.905,34 e o total de despesas foi de R$ 51.184,00.
Ficando disponível no Fundo o valor de R$ 1.003.733,85. b. No mês de Janeiro de 2017, o
total de receitas foi de R$ 26.476,36 e não tivemos despesas neste mês. Saldo total do
FUMDICA em Janeiro de 2017: R$ 1.030.210,21, sendo que temos o valor de R$
681.261,40 comprometidos com os Projetos de 2017. Saldo disponível para novos Projetos
é de R$ 348.948,81. 3. O Conselho Tutelar realizou 72 atendimentos, com 69 orientações,
7 visitas domiciliares, 19 aplicação de medida e 40 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 17 chamadas de plantão e 64
depoimentos envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 34 notificações a adolescentes e responsáveis, no mês de Dezembro de 2016. No mês de Janeiro de 2017, o Conselho Tutelar realizou 48 atendimentos, com 69 orientações, 17 visitas domiciliares, 3 aplicações de medida e 24 encaminhamentos a rede de atendimento. Dentre os atendimentos o
Conselho Tutelar recebeu 17 chamadas de plantão e 30 depoimentos envolvendo crianças
e adolescentes, expedindo 4 notificações a adolescentes e responsáveis. A APAE fez os
seguintes atendimentos: a) Projeto “Terapia Ocupacional”: 8 atendimentos nos meses de
Novembro e Dezembro; b) Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”: 40 atendi-
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mentos nos meses de Novembro e Dezembro; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos nos meses de Novembro e Dezembro; d) Projeto “Taekwondo na APAE de Carlos Barbosa”: 12 atendimentos no mês de Novembro; e) Projeto “Psico”: 20 atendimentos nos meses de Novembro e Dezembro; Todos os projetos foram encerrados. O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”: 200 atendimentos no mês
de Dezembro; b) Projeto “Turma do Bem”: 332 atendimentos no mês de Dezembro; c) Projeto “Fazendo Arte”: 623 atendimentos no mês de Dezembro; d) Projeto “Facilitando a
Acessibilidade”: 230 crianças beneficiadas com o transporte no mês de Dezembro; e) Projeto “Orquestra Infanto-Juvenil: 59 atendimentos no mês de Dezembro. Todos os projetos
foram encerrados. O MAB fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Cheirinho Gostoso”:
20 atendimentos nos meses de Novembro a Dezembro. Todos os projetos foram encerrados. O CPM da Escola Carlos Barbosa fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “A Escola
que temos, a Escola que queremos!”: 4 atendimentos no mês de Novembro, mês em que
se encerrou o projeto. O CPM da Escola São Roque fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Integrar”: 22 atendimentos no mês de Setembro, 24 atendimentos no mês de Outubro,
18 atendimentos no mês de Novembro e 15 atendimentos no mês de Dezembro, mês em
que se encerrou o projeto. 4. Outros assuntos: a) No mês de abril de 2017 acontece a troca
de representação das entidades governamentais e não governamentais que já concluíram
o mandato de 2 anos, lembrando que é permitida uma recondução. Desta forma, será solicitado à Administração Municipal a indicação de novos membros e também às entidades
que já concluíram este período. b) A próxima reunião ordinária será no dia 06 de abril de
2017. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club

AUSENTES

Odete Aparecida Bianchi / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Daniel Scotta / S – Rutinéia Balbinot Salini
Secretaria Municipal de Educação
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Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde

AUSENTES

Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 032/2017
Aos nove dias do mês de abril de dois mil e dezessete (06.04.2017), às 16 horas e 30
minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
A Presidente Daniela Girotto iniciou a reunião informando que esta é a última reunião que
participa devido estar encerrando os dois anos de sua gestão. Houveram as seguintes
nomeações através da Portaria 350/2017 para assumirem este Conselho: Sr. Anderson
Colognese como representante titular da Classe Patronal e sua suplente Sra. Gessica
Grolli Rode; Sra. Liliane Cousseau de Boaventura como representante titular da Secretária
Municipal de Educação e seu suplente Sr. Janquiel Melere; Sra. Miriam Cini de Campos
como representante titular da Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação e
permanecendo como sua suplente Sra. Arieli Cristina Paiz. PAUTA: 1. Definição da Nova
Diretoria do COMDICA (presidente, vice-presidente, secretário e suplente). 2. Análise das
Receitas e Despesas de Fevereiro e Março de 2017. 3. Acompanhamento dos Projetos de
Fevereiro e Março de 2017. 4. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Foram eleitos os
seguintes membros com os respectivos cargos para compor a Diretoria do COMDICA: Sr.
Anderson Colognese – Presidente; Sra. Arieli Cristiana Paiz – Vice-Presidente; Mônica
Adriane Sauthier – Secretária e sua suplente Sra. Anne Cristiane de Freitas. Os membros
da Diretoria ficam empossados a partir da presente data. 2. No mês de Fevereiro de 2017,
o total de receitas foi de R$ 9.432,64 e o total de despesas foram de R$ 36.287,50. Saldo
total do FUMDICA em Fevereiro de 2017: R$ 1.003.355,35. No mês de Março de 2017, o
total de receitas foi de R$ 10.689,77 e o total de despesas foram de R$ 68.177,78. Saldo
total do FUMDICA em Março de 2017: R$ 945.867,34, sendo que temos o valor de R$
576.796,12 estão comprometidos com os Projetos de 2017. Saldo disponível para novos
Projetos é de R$ 369.071,22. 3. O Conselho Tutelar realizou 48 atendimentos, com 18
orientações, 3 visitas domiciliares, 4 aplicação de medida e 23 encaminhamentos à rede de
atendimento. Dentre os atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 21 chamadas de plantão
e 24 depoimentos envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 16 notificações a
adolescentes e responsáveis, no mês de Fevereiro de 2017. No mês de Maço de 2017 o
Conselho Tutelar realizou 102 atendimentos, com 83 orientações, 7 visitas domiciliares, 6
aplicação de medida e 40 encaminhamentos à rede de atendimento. Dentre os
atendimentos o Conselho Tutelar recebeu 22 chamadas de plantão e 83 depoimentos
envolvendo crianças e adolescentes, expedindo 16 notificações a adolescentes e
responsáveis. A APAE fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Terapia Ocupacional”: 12
atendimentos no mês de Fevereiro de 2017; b) Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e
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Serviço Social”: 40 atendimentos no mês de Fevereiro de 2017; c) Projeto “Música e
Dança”: 48 atendimentos nos meses de Novembro e Dezembro; c) Projeto “Psico”: 20
atendimentos no mês de Fevereiro de 2017. O CEC fez os seguintes atendimentos: a)
Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”: 184 atendimentos no mês de Fevereiro de 2017;
b) Projeto “Turma do Bem”: 196 atendimentos no mês de Fevereiro de 2017; c) Projeto
“Facilitando a Acessibilidade”: 460 crianças beneficiadas com o transporte no mês de
Fevereiro de 2017. O MAB fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Mochila Pronta –
Material Escolar”: 30 atendimentos no mês de Fevereiro de 2017. 4. Outros assuntos: a)
Recebemos o Ofício da Conselheira Tutelar, Sra. Neli Isabel Thums Gedoz solicitando sua
demissão do cargo de Conselheira Tutelar a partir de 31/03/2017. Através deste Ofício
convocamos a primeira suplente Sra. Aline Gisele Pereira Morelatto, através do Ofício nº
008/2017 do COMDICA, que nos enviou, através de Ofício, sua desistência ao cargo de
Conselheira Tutelar. Assim, convocamos o segundo suplente, Sr. Edivan Carniel, através
do Ofício nº 010/2017 do COMDICA, que a princípio aceitou o cargo. O Sr. Edivan Carniel
passa a exercer a titularidade de Conselheiro Tutelar até o dia 10 de Janeiro de 2020. b)
Recebemos do CPM da Escola de Ensino Médio São Roque o Ofício nº 08/2017,
informando que o Projeto Agregar financiando pelo COMDICA, contemplará duas turmas
de alunos, separando assim as turmas por faixa etária, sendo executado o projeto em duas
etapas, no primeiro semestre contemplarão os alunos de Ensino Médio e no segundo
semestre os alunos do Ensino Fundamental. As alterações não comprometem o
andamento do Projeto, foi apenas uma reavaliação devido a demanda dos alunos e os
temas que serão abordados nas diferentes faixas etárias dos alunos. c) A conselheira Arieli
Cristiana Paiz comentou que recebeu um Ofício do Promotor de Carlos Barbosa,
convidando alguém do COMDICA para participar de uma palestra sobre a FICAI – Inclusão
Escolar, que será realizada no dia 02/05/2017 às 10hs, no Centro de Saúde de Carlos
Barbosa. Foi solicitado que a Arieli encaminhe cópia do Ofício ao COMDICA. O Presidente
Sr. Anderson Colognese participará da palestra. d) A próxima reunião ordinária será no dia
08 de junho de 2017. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim,
Daniela Girotto, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
Daniela Girotto / S – Anderson Colognese
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE
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Francisco Misturini / S – Luiz Alberto Fripp da Silva
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB

AUSENTES

Liliane Cousseau de Boaventura / S – Janquiel Melere
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 033/2017
Aos oito dias do mês de junho de dois mil e dezessete (08.06.2017), às 16 horas e 30
minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
O presidente Anderson Colognese iniciou a reunião informando que esta é a primeira
reunião que participa iniciando os dois anos de sua gestão.

PAUTA: 1. Análise das

Receitas e Despesas de Abril e Maio de 2017 2. Acompanhamento dos Projetos de Abril e
Maio de 2017. 3. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. No mês de Abril de 2017, o total
de receitas foi de R$ 19.245,65 e o total de despesas foram de R$ 65.699,28. Saldo total
do FUMDICA em Abril de 2017: R$ 899.413.71. No mês de Maio de 2017, o total de
receitas foi de R$ 11.151,81 e o total de despesas foram de R$ 72.791,88. Saldo total do
FUMDICA em Março de 2017: R$ 837.773,64, sendo que temos o valor de R$ 438.304,96
estão comprometidos com os Projetos de 2017. Saldo disponível para novos Projetos é de
R$ 399.468,68. 2. O Conselho Tutelar realizou em Abril 55 atendimentos por telefone, 90
atendimentos físicos, e 75 chamadas de plantão (demais detalhes estão no relatório
arquivado junto aos atendimentos das entidades). A APAE fez os seguintes atendimentos:
a) Projeto “Terapia Ocupacional”: 12 atendimentos por mês de Abril e Maio de 2017; b)
Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”: 40 atendimentos por mês de Abril e
Maio de 2017; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos por mês de Abril e Maio de
2017; c) Projeto “Psico”: 20 atendimentos por mês de Abril e Maio de 2017. O CEC fez os
seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”: 184 atendimentos por
mês de Abril e Maio de 2017; b) Projeto “Turma do Bem”: 386 atendimentos no mês de
Março, 397 em Abril e 398 e Maio de 2017; c) Projeto “Facilitando a Acessibilidade”: 460
crianças beneficiadas com o transporte por mês de Março, Abril e Maio de 2017; d) Projeto
“Fazendo Arte”: 641 atendimentos em Março, 658 em Abril e 651 em Maio/2017. O MAB
fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Mochila Pronta – Material Escolar”: 30
atendimentos no mês de Março de 2017; b) Projeto “Aquecendo Corpo e Mente”: 20
atendimentos no mês de Maio de 2017. O CPM da Escola São Roque fez os seguintes
atendimentos: a) Projeto “Projeto Agregar”: 23 atendimentos nos meses de Março, Abril e
Maio de 2017. Os bombeiros fizeram os seguintes atendimentos: a) Projeto bombeiros 1°
Ano: 20 atendimentos em Abril e Maio de 2017. 3. Outros assuntos: a) Recebemos o ofício
Nro. 19/2017 do Mab, comunicando a nova diretoria para o Biênio 2017 a 2019. b) Foi
emitido um atestado de Registro para o CIEE/RS, renovando o seu registro por dois anos,
até 20/03/2019. c) As conselheiras Arieli e Marilva participaram da conferência Municipal da
Saúde, representando o Comdica. Comentaram sobre o pouco tempo para um debate
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aprofundado, bem como a pouca presença dos usuários, os quais seriam os mais afetados
pelas ações aplicadas. d) Recebemos um e-mail de Ana Carolina Loss, solicitando a
mudança dos conselheiros representantes da Secretaria de Educação. Foi respondido o email, solicitando que seja enviado ofício formalizando, para que seja encaminhado para
emissão da portaria. e) Recebemos convite para participar da conferência Municipal de
Assistência Social, a ser realizada no dia 22 de Junho de 2017. Os conselheiros Anderson
Colognese e Maribel Bortolotto irão repesentar o Comdica. f) Foi debatido a necessidade
de melhorar a formação de conselheiros para participar de todos os conselhos da
comunidade. Será encaminhado um ofício ao gabinete do prefeito, com esta solicitação. g)
A conselheira Arieli informou que deverá ser aberto um edital para acesso aos recursos das
penas alternativas, sendo que o Comdica poderia se candidatar a obter parte do recurso, e
repassar para projetos de secretarias. A Arieli irá informar os prazos que deverão ser
cumpridos. h) A próxima reunião ordinária será no dia 10 de agosto de 2017. Nada mais
havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Anderson Colognese, assinada por
todos os presentes, abaixo referenciados.
Anderson Colognese / S – Géssica Grolli Rode
ACI – Associação da Indústria e Comércio

AUSENTES

Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Bressan
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Fabiano Taufer / S – Maribel Bortolotto
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 034/2017
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezessete (10.08.2017), às 16 horas e 30
minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
O presidente Anderson Colognese iniciou a reunião informando que esta é a primeira
reunião que participa iniciando os dois anos de sua gestão.

PAUTA: 1. Análise das

Receitas e Despesas de Junho e Julho de 2017 2. Acompanhamento dos Projetos de
Junho e Julho de 2017. 3. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. No mês de Junho de
2017, o total de receitas foi de R$ 8.001,76 e o total de despesas foram de R$ 63.895,48.
Saldo total do FUMDICA em Junho de 2017: R$ 781.879,83. No mês de julho de 2017, o
total de receitas foi de R$ 55.085,68 e o total de despesas foram de R$ 57.722,60. Saldo
total do FUMDICA em Julho de 2017: R$ 779.243,26, sendo que temos o valor de R$
316.686,88 estão comprometidos com os Projetos de 2017. Saldo disponível para novos
Projetos é de R$ 462.556,38. Neste mês foi apurada uma receita de R$ 32.083,43,
oriundos da Receita Federal. 2. O Conselho Tutelar realizou em Junho um total de 247
atendimentos e em Julho um total de 243 atendimentos (demais detalhes estão no relatório
arquivado junto aos atendimentos das entidades). A APAE fez os seguintes atendimentos:
a) Projeto “Terapia Ocupacional”: 12 atendimentos por mês de Junho e Julho de 2017; b)
Projeto “Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”: 40 atendimentos por mês de Junho e
Julho de 2017; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos por mês de Junho e Julho de
2017; d) Projeto “Psico”: 20 atendimentos por mês de Junho e Julho de 2017 e e) Projeto
“Taekwondo”: 12 atendimentos por mês de Junho e Julho de 2017. O CEC fez os seguintes
atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”: 184 atendimentos por mês de
Junho e Julho de 2017; b) Projeto “Turma do Bem”: 398 atendimentos no mês de Junho e
393 em Julho de 2017; c) Projeto “Facilitando a Acessibilidade”: 460 crianças beneficiadas
com o transporte por mês de Junho e Julho de 2017; d) Projeto “Fazendo Arte”: 788
atendimentos em Junho e 786 em Julho/2017. O MAB fez os seguintes atendimentos: a)
Projeto “Aquecendo Corpo e Mente”: 20 atendimentos por mês no meses de Junho e Julho
de 2017. O CPM da Escola São Roque fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Projeto
Agregar”: 23 atendimentos no mês de Junho de 2017. Os bombeiros fizeram os seguintes
atendimentos: a) Projeto bombeiros 1° Ano: 20 atendimentos por mês em Junho e Julho de
2017. 3. Outros assuntos: a) Recebemos o ofício Nro. 051/Cmt 4°Pel/2017 da Brigada
Militar, comunicando novos conselheiros para o Comdica, sendo Titular: João Carlos da
Silva dos Santos e Suplente: Samuel Elias Romero Vaz. Já foi solicitada portaria para
nomeação dos mesmos. b) Foi emitido um atestado de Inscrição (Inscrição Nr. 38) de
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projeto da “Casa de passagem”, solicitado pela Secretaria Municipal de Assistência Social
e Habitação / CREAS . c) Recebemos ofício Nro. 33 da Diretoria da Escola Estadual de
Ensino Médio São Roque, apontando algumas insatisfações com o prestador de serviço do
projeto dela. Foram encaminhadas sugestões para que ela faça um contrato no próximo
ano, a fim de permitir ações quando ocorrerem estas situações. Isso também foi orientado
a todas as entidades no edital de novos projetos. d) Recebemos portarias nomeando os
conselheiros da Secretaria Municipal da Educação e Lions Clube e) Recebemos uma
solicitação da Assistência Social, para que o Comdica custeasse uma capacitação para os
conselheiros tutelares, a se realizar no dia 26 de Agosto de 2017, na sala de reuniões do
CRAS. O investimento é de R$ 2.500,00, prevendo a participação de 5 conselheiros e mais
3 suplentes, e foi aberta possibilidade para que os conselheiros do Comdica e da
Corregedoria também participem. O Comdica aprovou a solicitação. f) A conselheira Arieli
havia informado na reunião anterior que um edital para acesso aos recursos das penas
alternativas seria aberto, o que ocorreu, com data para o final de Agosto. A Marí Ângela
Stallivieri (assistente social responsável pela elaboração dos 3 projetos, esteve
apresentando os mesmos). Tratam-se de: 1) Projeto que tem objetivo de formar 25
facilitadores de círculos de construção de paz (técnicos, pais e voluntários), com o objetivo
de oportunizar aos alunos de toda a rede de ensino uma nova proposta de prevenção e
resolução de conflitos (este objetivo é comum aos 3 projetos. Orçamento estimado: R$
6.525,00. 2) Projeto que tem objetivo de formar 25 facilitadores de círculos de construção
de paz (professores, funcionários, alunos, equipes diretivas ou pedagógicas, CPM ou
indicados pela direção da escola). Orçamento estimado: R$ 6.525,00. 3) Projeto que tem
objetivo de formar 25 facilitadores que já possuem a formação básica para círculos
(professores, funcionários, alunos, equipes diretivas ou pedagógicas, CPM ou indicados
pela direção da escola). Orçamento estimado: R$ 11.625,00. Os conselheiros aprovaram a
inserção destes projetos para que a Secretaria possa estar encaminhando os projetos para
a promotoria e se candidatar ao Recurso. A execução dos projetos somente ocorrerá caso
os recursos sejam oriundos das penas alternativas. h) Foi lido o artigo 7° do regimento
interno sobre a perda de mandato por faltas, e verificou-se que alguns conselheiros já
ultrapassaram o limite. Serão emitidos ofícios para Secretaria de Saúde, Jurídico e Lions,
para tomarem providências ou indicar novos conselheiros. i) A próxima reunião ordinária
será no dia 10 de outubro de 2017. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada
por mim, Anderson Colognese, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
Anderson Colognese / S – Géssica Grolli Rode
ACI – Associação da Indústria e Comércio

AUSENTES

Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica
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AUSENTES

Maridiane Morais Moraes / S – João Carlos S. dos Santos
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE

AUSENTES

Francisco Misturini / S – Bressan
Lions Club
Miriam Cini de Campos / S – Arieli Cristiana Paiz
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Fabiano Taufer / S – Maribel Bortolotto
Secretaria Municipal de Educação

AUSENTES

Cátia Pradella / S – Letícia Lusani
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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ATA 035/2017
Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete (05.10.2017), às 16 horas e 30
minutos, na Sala dos Conselhos, reuniram-se os membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - COMDICA, abaixo assinados, em reunião ordinária.
O presidente Anderson Colognese iniciou a reunião informando a pauta.

PAUTA: 1.

Análise das Receitas e Despesas de Agosto e Setembro de 2017 2. Acompanhamento dos
Projetos em execução em 2017. 3. Leitura do Edital para novos projetos criado pela
comissão, e atualização sobre o processo. 4. Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. No
mês de Agosto de 2017, o total de receitas foi de R$ 7.116,16 e o total de despesas foram
de R$ 68.843,48. Saldo total do FUMDICA em Agosto de 2017: R$ 717.515,94. No mês de
Setembro de 2017, o total de receitas foi de R$ 6.649,17 e o total de despesas foram de R$
64.337,48. Saldo total do FUMDICA em Setembro de 2017: R$ 659.827,63, sendo que
temos o valor de R$ 187.033,92 já comprometidos com os Projetos de 2017. Saldo
disponível para novos Projetos é de R$ 472.793,71. Neste mês foi apurada uma despesa
de R$ 3.528,00 para a Dra. Ana Paula Coimbra Rodrigues referente a uma capacitação
para o Conselho Tutelar, realizado em 26 de Agosto de 2017. O valor orçado para este
serviço tinha sido de R$ 2.500,00, porém adicionados os impostos, totalizou R$ 3.528,00. A
avaliação dos Conselheiros, inclusive a Srtas Géssica e Solange, foi muito positiva. 2. O
Conselho Tutelar realizou em Agosto um total de 271 atendimentos e em Setembro um
total de 193 atendimentos (demais detalhes estão no relatório arquivado junto aos
atendimentos das entidades). A APAE fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Terapia
Ocupacional”: 12 atendimentos por mês de Agosto e Setembro de 2017; b) Projeto
“Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social”: 40 atendimentos por mês de Agosto e
Setembro de 2017; c) Projeto “Música e Dança”: 48 atendimentos por mês de Agosto e
Setembro de 2017; d) Projeto “Psico”: 20 atendimentos por mês de Agosto e Setembro de
2017 e e) Projeto “Taekwondo”: 12 atendimentos por mês de Agosto e Setembro de 2017.
O CEC fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Fortalecendo o Núcleo Familiar”: 184
atendimentos por mês de Agosto e Setembro de 2017; b) Projeto “Turma do Bem”: 396
atendimentos no mês de Agosto e 390 em Setembro de 2017; c) Projeto “Facilitando a
Acessibilidade”: 196 crianças beneficiadas com o transporte por mês de Agosto e Setembro
de 2017; d) Projeto “Fazendo Arte”: 793 atendimentos em Agosto e 777 em
Setembro/2017. O MAB fez os seguintes atendimentos: a) Projeto “Aquecendo Corpo e
Mente”: 20 atendimentos em Agosto de 2017. O CPM da Escola São Roque fez os
seguintes atendimentos: a) Projeto “Projeto Agregar”: 21 atendimentos nos meses de
Agosto e Setembro

de 2017. Os bombeiros fizeram os seguintes atendimentos: a)
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Projeto bombeiros 1° Ano: 20 atendimentos por mês em Agosto e Setembro de 2017. 3.
Leitura do Edital para novos projetos criado pela comissão, e atualização sobre o processo.
Foi feita a leitura das alterações propostas no edital para novos projetos 2018, e aprovado
pela assembleia. Ao mesmo tempo, o presidente aproveitou para atualizar a situação em
relação às novas regras para parcerias entre entidades e poder público (incluindo
FUMDICA) a partir de 2018, delimitadas pela lei 13.019. Desta forma, não será publicado o
edital, mas sim será feito um chamamento público que ocorrerá em Dezembro, após a
aprovação da LDO. Esta orientação do jurídico será acatada, e também a sugestão de que
a comissão formada para avaliar os projetos faça a solicitação e recebimento das
propostas de projetos antecipadamente, e uma pré avaliação, a fim de reduzir o prazo
posteriormente em Janeiro, e não causar prejuízos às entidades. Anderson informou que
em contato com o Comdica de Garibaldi, foi informado que naquele município o edital será
publicado como nos anos anteriores, sem a adoção da nova lei 13.019, uma vez que o
recurso é doado ao fundo e diretamente para os projetos. Esta também foi a informação
recebida pela ONG Parceiros Voluntários em palestra realizada, mas o Comdica irá
continuar a seguir a orientação do jurídico da prefeitura de Carlos Barbosa. As entidades
deverão fornecer as propostas de projetos até o dia 23 de Outubro, para pré-avaliação da
comissão. 4. Outros assuntos: a) O presidente e vice estiveram participando de reuniões
com o promotor e secretário de segurança da nossa cidade, sobre o crescente uso de
drogas e infrequência escolar. O assunto foi debatido no Comdica sendo que todos
entendem que a prevenção é a melhor ferramenta. Foi debatido a proposta do promotor em
proibir o fornecimento de qualquer tipo de bebida alcólica em festas de formatura de ensino
fundamental e médio, que tenham vínculo com as escolas, e também ocorram em espaços
comerciais da cidade, sendo que foi aprovado por unanimidade. O Cec já aborda o assunto
“drogas” nas suas atividades. Foi adicionado no edital que projetos com estes temas são
desejáveis. b) Recebemos a portaria 849/2017 oficializando as Srtas Clarisse Fátima
Lagunaz como titular e Milena Segalin como suplente da Secretaria de Saúde. c)
Recebemos o ofício 002/2017_2018 do Lions Clube Carlos Barbosa, indicando novos
Conselheiros para o Comdica, os srs. Luiz Alberto Fripp da Silva como titular e Roni
Delazzari como suplente. Foi emitido ofício solicitando portaria para o poder público
municipal. d) A Corregedoria do Conselho Tutelar é formada por um membro do Comdica,
e foi realizada eleição sendo que o presidente Anderson será o representante, junto com
um membro do Conselho Tutelar, e um servidor público municipal. e) Recebemos
solicitação para ajudar na venda de fichas para o almoço da Apae. f) A vice-presidente
Arieli encaminhou Memorando solicitando parecer jurídico sobre a possibilidade de
destinação de recursos do Comdica para órgãos governamentais, e recebemos resposta
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através do memorando 120/2017 de que não há óbice quanto à destinação de recursos. g)
Recebemos o ofício 106/CEC/2017 em resposta à solicitação do presidente, sobre o
número de atendimentos do projeto “Facilitando a Acessibilidade”, no qual foi argumentado
que o recurso destinado pelo Comdica apenas cobre o pagamento de 4 linhas de
transporte, de manhã, possibilitando o transporte de 196 alunos. Além disso, o projeto
“Fazendo Arte” possui 7 turmas, entre musicalização e coral, que superam o número
estimado. h) Nos finais de ano sempre ocorre a visita do Comdica nos projetos, e todos os
conselheiros se mostraram interessados em visitar. Será organizada uma agenda para
divisão das tarefas. i) A partir deste mês teremos a assessoria da Jaqueline Camillo para
dar andamento aos assuntos burocráticos dos Conselhos, e já foi atualizada a diretoria no
site da prefeitura. j) A próxima reunião ordinária deverá ser no dia 14 de dezembro de
2017. Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada por mim, Anderson
Colognese, assinada por todos os presentes, abaixo referenciados.
Anderson Colognese / S – Géssica Grolli Rode
ACI – Associação da Indústria e Comércio
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica

AUSENTES

João Carlos S. dos Santos / S – Samuel Elias Vaz
Brigada Militar
Mônica Adriane Sauthier / S – Janete B. Faraco
Entidades de Assistência Social – APAE
Luiz Alberto Fripp / S – Roni Delazzari
Lions Club
Arieli Cristiana Paiz / S – Miriam Cini de Campos
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB
Fabiano Taufer / S – Maribel Bortolotto
Secretaria Municipal de Educação
Clarisse Lagunaz / S – Milena Segalin
Secretaria Municipal da Saúde
Anne Cristiane de Freitas / S - Solange Heckler
Associações e Conselhos Profissionais
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Termo de Encerramento

Contem este livro contem 101 folhas numeradas de 01 a 101, e serviu de “Registro
de Atas” do “Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente COMDICA” de Carlos Barbosa, com sua sede social na “Sala dos Conselhos” que fica
no piso inferior ao Palco da Estação, no Parque da Estação, inscrita no CNPJ sob nº
00.972.631/0001-72.

Carlos Barbosa, 05 de outubro de 2017.
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DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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LIVRO DE ATAS Nº 005

NOVEMBRO DE 2009 À OUTUBRO DE 2017.

(Modelo para a capa preta (encadernação))
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