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Casa do Senai. A Conselheira Neli relatou que lá existe o mesmo problema cvom relação á

acústica. Para finalizar, o Presidente informou que a sugestão do gesso é boa e que irá verifi-

car esta questão, apresentando algo na próxima reunião. 4- Eleição Sociedade Civil do

COMDICACAR: A Eleição ocorreu no início da reunião e possui ata específica. 5- Prestação

de contas das entidades: Veterano. Levino Junges. Sercesa e SERFO: A Conselheira e

membro da Comissão do FMDCA, Vânia dos Santos realizou a leitura do Parecer n° 04/2015,

referente á análise da prestação de contas das entidades Veterano Futebol Clube, Grupo Es-

coteiro Levino Junges e Sercesa Sociedade Esportiva e Recreativa. O parecer foi aprovado

por todos e as considerações serão encaminhadas diretamente ás entidades. Após, a Conse-

lheira realizou a leitura do Parecer n° 07/2016, referente á análise da prestação de contas da

entidade SERFO. O parecer foi aprovado por todos e as considerações serão encaminhadas

diretamente á entidade. Para finalizar, a Conselheira informou que os Pareceres emitidos

pelo Departamento do Controle Interno foram todos regulares. 6- Edital da Fundação Itaú

Social: O Presidente iniciou este assunto informando que deve ser criada uma Comissão

para este Edital, visto que a mesma também pode entrar em contato diretamente com os res-

ponsáveis pelo Edital para coletar mais informações. A Conselheira Vânia sugeriu que a Se-

cretária Mayse entre em contato. A Conselheira Neli sugeriu que seja criado um Projeto pelo

COMDICACAR para beneficiar todas as entidades Após discussões a Comissão ficou com-

posta de forma paritária pelos seguintes membros: Neli Troian Bianquini, Liseara Guimarães,

Vera Suckau e Vânia dos Santos, para os devidos auxílios será a Sra. Rosane Bordeghini.

Para finalizar, o Presidente informou que a Secretária Executiva irá encaminhar por e-mail

para a Comissão o Edital. 7- Assuntos Gerais: O Presidente João iniciou os Assuntos Ge-

rais informando que a Conselheira e representante do Yacamin, Vera Suckau recebeu um e-

mail do Sr. Marlon Batista Moraes da Receita Federal do municipio de Passo Fundo, e a

Conselheira encaminhou para o COMDICACAR. Neste e-mail consta a regulamentação das

destinações de valores do Imposto de Renda aos Fundos de Direitos da Criança e do Adoles-

cente nos seguintes atos legais, que são: ECA: artigos 260 a 260 G; Decreto nO3.000/1999

(regulamento do imposto de renda): artigo 102 e Instrução Normativa RFB nO1.131/2011. A

Conselheira Neli relatou que poucas pessoas tem conhecimento da Campanha. O Presidente

relatou que para isto foi criada a página do COMDICACAR no Facebook, para que todos co-

nheçam os trabalhos prestados e principalmente para divulgar a Campanha do Imposto de

Renda. O Presidente informou novamente que as entidades podem captar doações o ano

todo e não somente no períodO da Campanha, sendo que isto foi informado através do ofício

circular n° 02/2016 e por e-mail. O Presidente também mencionou que neste ofício circular

entregue na reunião anterior consta que todas as entidades podem captar doações durante

todo o ano, porém são somente as entidades que tiveram seus projetos aprovados na Cam-
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panha do Imposto de Renda. Para finalizar este assunto o Presidente informou que a Comis-

são do Imposto de Renda já pode se organizar para lançar a Campanha deste ano e as enti-

dades já podem ir se organizando para ir em busca das doações. O segundo assunto foi refe-

rente as Comissões, em que o Presidente João relatou que foi sugerido e aprovado na reuni-

ão anterior que se o Sr. Darci Guimarães fosse escolhido para ser Conselheiro faria parte da

Comissão de Políticas Públicas, desta forma, o Presidente questionou se todos aprovam

esta indicação e os presentes aprovaram. Com relação aos Presidentes das Comissões, os

mesmos serão os seguintes: FMOCA: Vãnia dos Santos e Políticas Públicas: Marleide Loren-

zi. As outras Comissões irão se reunir e escolherão os seus Presidentes. Nada mais havendo

a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

que os demais Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 04 de julho

de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

•
João Roberto Boaventura

Presidente

Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 10/2016

Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, o Conselho Munici-

pal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR -

reuniu-se ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos

às treze horas e trinta minutos. O Presidente João Roberto Boaventura iniciou a

reunião agradecendo ao Conselheiro e representante da DPCA Luis Roberto

Bandeira que se fazia presente, pelo apoio prestado referente à ação do dia 02

(dois) de julho. Na oportunidade a Conselheira Vera Suckau relatou que consta

na ata que esta ação nunca havia sido executada, porém isto já foi feito durante

3 (três) anos. 1- Aprovação da Ata 09-2016 e da Ata da Eleição da Sociedade

Civil: O Presidente questionou aos Conselheiros se haveria alguma indicação ou

apontamento referente às atas, não houve apontamentos e as mesmas foram

aprovadas por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas:

Secretaria Municipal da Administração, memorando circular na OS/2016, ofício nO

162/2016; Controle Interno, ofício nO 173/2016; Veterano Futebol Clube, convite

jogos; APAE, oficio nO52/2016; Secretaria Municipal de Assistência Social, cópia

ofício nO56/2016 do Setor de Licitações. Enviadas: Brigada Militar, Juliano Mou-

ra, ofício nO69/2016; DPCA, Edinei Albarello, ofício nO70/2016; Secretaria Muni-

cipal da Administração, Resoluções nO14, 15 e 17/2016; Veterano Futebol Clube,

ofício na 71/2016; Grupo Escoteiro Levino Junges, ofício nO72/2016; Sercesa, ofí-

cio nO73/2016; SERFO, ofício nO74/2016; JIJ, ofício nO75/2016; Controle Inter-

no, memorando na 35/2016; Vasco da Gama, ofício nO 76/2016. Após a leitura

das correspondências, a Conselheira Silvana Kemmerich informou à todos que a

Comissão da Campanha do Imposto de Renda participou de uma reunião na

ACIC juntamente do Presidente Jocélio Cunha para esclarecer dúvidas referen-

tes à Campanha. O representante da ACIC, Sr. Luiz Roberto Barp fez uso da pa-

lavra sugerindo que a divulgação da Campanha comece antes, sendo possível

também elaborar um projeto mensalmente, para executar e apresentar na mídia,

sendo que a ACIC pode apoiar no que for preciso. O Conselheiro José Amadeu

Tolotti mencionou que seria viável possuir as Leis do COMDICACAR e demais

Leis para quando forem solicitar doações às pessoas físicas e jurídicas. O repre-
1
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sentante da ACIC, Sr. Luiz Roberto explicou de modo geral como funcionam as

declarações de renda. Com relação às pessoas físicas a declaração deve ser a

completa e é até 6 % (seis por cento), a partir do mês de janeiro é 3 % (três por

cento). Quanto às pessoas jurídicas é até 1% (um por cento). A Secretária Exe-

cutiva Mayse de Mello Fragoso informou que recebeu um pedido da ACIC para

realizar um levantamento da quantidade de doadores e dos valores arrecadados

nas Campanhas de até 5 (cinco) anos atrás, pois irá ser elaborada uma matéria

com estes dados. O Sr. Luiz Roberto Barp questionou se além do projeto é pos-

sível contribuir e beneficiar uma entidade. O Presidente João referiu que sim,

permanecendo 20 % (vinte por cento) no FMDCA. A Vice-Presidente Marleide

Lorenzi sugeriu que seja elaborada uma folha com um resumo sobre a Campa-

nha e sobre o COMDICACAR para quando as entidades integrantes da Campa-

nha irem solicitar doações às pessoas físicas e jurídicas. Após esta colocação, a

Vice-Presidente Marleide Lorenzi relatou que quando a Receita Federal disponi-

bilizar os recursos da Campanha do Imposto de Renda o Executivo Municipal

deve encaminhar um projeto de Lei específico de aplicação destes recursos à

Câmara Municipal, a fim de evitar os grandes atrasos de repasse dos mesmos às

entidades, uma vez que nesta Campanha as entidades receberam os recursos fi-

nanceiros advindos do Imposto de Renda com vários meses de atraso. O Presi-

dente relatou que já existe um projeto a ser discutido na Câmara Municipal de

Vereadores o qual estabelecerá que os recursos financeiros da Lei de Auxílios e

Subvenções sejam repassados até o mês de dezembro e os demais até o mês

de fevereiro. O Conselheiro Darci Guimarães comentou que a página do COMDI-

CACAR no Facebook está sendo de extrema relevância onde é possível divulgar

os trabalhos das entidades. Na oportunidade convidou a todos para um evento

da entidade no dia 20 (vinte) de agosto do corrente ano. O Presidente estendeu o

convite à ACIC também. 3- Edital da Fundação Itaú Social: O Presidente inici-

ou este assunto relatando que a Secretária Executiva Mayse entrou em contato

com o Itaú para retirar eventuais dúvidas sobre o Edital. A Secretária então rela-

tou que foi informado que não é possível encaminhar um projeto em nome do

COMDICACAR pois o mesmo somente delibera, sendo necessário ser apenas

um projeto de uma ou mais entidades governamentais ou não governamentais,
2
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devendo conter o nome das entidades participantes. O Presidente mencionou

que as entidades podem encaminhar o projeto e a Comissão analisa. A Conse-

lheira Vera Suckau informou que este Edital possui ênfase no que diz respeito à

escola. A Secretária Executiva questionou se é a entidade que divide o recurso

caso sejam contemplados e a Conselheira Vera referiu que sim. O Presidente su-

geriu que cada entidade crie seu projeto e encaminhe para a Comissão analisar.

A Conselheira Silvana Kemmerich mencionou que acha complicado escolher,

que o mais viável seria realizar um projeto de todos, e que caso seja contempla-

do se divida em valores iguais. A Conselheira Vera referiu que pode ser feito um

de todos mas é preciso que haja responsabilidade no momento da prestação de

contas. A Vice-Presidente Marleide sugeriu que como as entidades têm receio de

assumir responsabilidades financeiras, pois será a responsável, poder-se-á ela-

borar um projeto com todas as entidades que possuem interesse, caso seja con-

templado, o recurso vem em nome da entidade que foi o projeto e ela faz as

compras dos projetos das demais. A Conselheira Silvana sugeriu que cada enti-

dade elabore um projeto e a plenária escolhe, se for contemplado apenas essa

entidade recebe, ou que seja elaborado um projeto único com todas as entidades

e posteriormente se divide. Após discussões, o Presidente decidiu por realizar

votação. A opção de um projeto em nome de uma entidade recebeu 3 (três) vo-

tos e a opção de um projeto para todas as entidades recebeu 4 (quatro) votos,

sendo a mais votada. A Conselheira responsável pela organização será a repre-

sentante da ADES-Yacamin, Vera Suckau. Os Conselheiros que irão auxiliá-Ia

serão: Luana Pastório das entidades ACADEV e AGS, Carmen Argenton da enti-

dade APAE, Marleide Lorenzi da entidade Pinheiro e as demais entidades a Se-

cretária Executiva irá entrar em contato. A Conselheira Silvana questionou qual

seria a ideia para contemplar todas as entidades e a Conselheira Vera sugeriu

que a ACADEV pode enfatizar na questão da deficiência, as entidades de espor-

te dentro da sua área e o mesmo com as demais entidades que forem participar.

A Secretária Executiva realizou a leitura das prioridades do Edital. Para finalizar,

o Presidente informou que as entidades podem agendar a reunião como preferi-

rem o dia, sendo que a sala de reuniões ficará à disposição. O prazo estabeleci-

do para entrega do projeto é no dia 29 (vinte e nove) de julho até às 11 (onze)
3
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95 horas. Posteriormente a Comissão irá analisar e será aprovado na reunião ordi-

96 nária do dia 01 (um) de agosto. 4- Apreciação do Projeto de Implantação de

97 Sala Multissensorial - Método Snoezelen - na APAE de Carazinho: O Con-

98 selheiro Ivo Caetano Vacaro, Presidente da APAE iniciou este assunto relatando

99 que foi conhecer a sala Multisensorial da APAE de Montenegro, sendo a mesma

100 muito interessante, que possui como objetivos propor um ambiente rico na área

101 multisensorial que trabalha com os 05 (cinco) sentidos, abrindo uma possibilida-

102 de de melhora nos niveis de aprendizagens, relações familiares, tanto nos jovens

103 como nos idosos. Segundo o Conselheiro, este projeto é uma criação de dois

104 médicos holandeses, possui certo valor, mas melhora a capacidade de atendi-

105 mento da cidade, pois a APAE é da comunidade, e está sendo disponibilizado o

106 apoio aos profissionais, através de um curso para atuar nesta área, que irá me-

107 Ihorar a visão profissional dos mesmos. A entidade está em busca da captação

108 de recursos, como a nota fiscal gaúcha e também já entraram em contato com a

109 Fundação John Oeere. O projeto deve estar aprovado por alguma lei de incentivo

110 e o que a entidade gostaria era a apreciação do COMOICACAR através do FMO-

111 CA. O Presidente João questionou se a entidade quer a autorização do Conselho

112 para buscar recursos financeiros e o Conselheiro Ivo referiu que sim, pois é um

113 projeto próprio sem vinculação. Após discussões, o projeto foi aprovado por to-

114 dos e o Presidente solicitou que o mesmo seja entregue no Conselho para ser

115 apreciado também pela Comissão. 5-Parecer da Comissão de Educação Infan-

116 til: O Presidente relatou que este Parecer ainda está sendo elaborado pela Con-

117 selheira Natani Seffart do Nascimento e posteriormente será repassado em ple-

118 nária. O Presidente deu continuidade informando que baseado na Lei Federal na

119 13.005/2014 O municipio está cumprindo o que a Lei exige, ou seja, está aten-

120 dendo mais de 50 % (cinquenta por cento) das crianças na Educação Infantil,

121 sendo assim, decidiu por extinguir a Comissão de Educação Infantil. A Vice-Pre-

122 sidente Marleide informou que está correta a colocação do Presidente e que a

123 Comissão cumpriu com seu papel e fez o diagnóstico, mas não concorda com o

124 exposto, pois a Constituição Federal e a LOS não estão sendo cumpridas no que

125 se refere à garantia de vagas a todas as crianças da Educação Infantil. Para fina-

126 lizar o Presidente informou que ocorreu uma alteração no Estatuto da Criança e
4
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127 do Adolescente - ECA, através da Lei 13.306/2016, em que foram alterados os

128 artigos 54 (cinquenta e quatro) e 208 (duzentos e oito), que cita que as crianças

129 de O (zero) a 6 (seis) anos devem estar na escola, sendo alterado para O (zero) a

130 5 (cinco) anos. O Presidente relatou que quando isto não é cumprido o Conselho

131 Tutelar deve comunicar ao COMOICACAR. 6-Capacitacão para o Conselho Tu-

132 telar e para a Rede de Atendimento no dia 29/07/2016: O Presidente informou

133 que ocorrerá uma Capacitação sobre as atribuições do Conselho Tutelar e de

• 134 toda a Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente, com a Assessora do

135 Ministério Público de Ibirubá no dia 29 (vinte e nove) de julho no turno da tarde.

136 O local será definido e encaminhado por e-mail. O Presidente salientou que to-

137 dos podem participar. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA,

138 assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Conse-

139 Iheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 19 de julho de 2016.

140

141

142 Mayse de Mello Fragoso

143 Secretária Executiva

• João Roberto Boaventura

Presidente

Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 11/2016

No primeiro dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reu-

niu-se ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos às

treze horas e trinta minutos. O Presidente João Roberto Boaventura comunicou a

todos que não iria estar presente no inicio da reunião devido a outro compromis-

so, desta forma, a Vice-Presidente Marleide Lorenzi presidiu a mesma. 1- Apro-

vação da Ata 10/2016: A Vice-Presidente Marleide iniciou a reunião sugerindo

aos presentes que a ata seja discutida e aprovada na próxima reunião, pois há

algumas adequações para serem realizadas e a sugestão foi aprovada por todos.

2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Yacamin, ofício nO

21/2016; Clube de Regatas Vasco da Gama, cópia dos documentos de habilita-

ção dos funcionários voluntários; Conselho Tutelar, ofício nO260/2016 (denúncia

Casa de Acolhimento). Enviadas: Cáritas, Declaração do registro suspenso; Se-

cretaría Municipal da Administração, Resoluções nO16,18 e 19/2016, memoran-

dos nO 36, 40 e 41/2016; MP, ofícios nO 77, 83 e 86/2016; ACIC, ofício nO

78/2016; SMEC, ofícios nO79 e 81/2016; Banco do Brasil, ofício nO80/2016; Se-

cretaria Municipal de Assistência Social, memorando nO38/2016; Secretaria Mu-

nicipal da Saúde, ofício nO82/2016; JIJ, oficios nO84 e 87/2016; Conselho Tute-

lar, ofícios nO85 e 89/2016; Casa de Acolhimento, ofício nO88/2016; Grupo Ga-

zeta de Comunicação, Ana Maria Leal, ofício nO90/2016. Após a leitura das cor-

respondências, a Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso informou que a

Capacitação mudou de data, sendo agora no dia 17 (dezessete) de agosto e a

Vice-Presidente Marleide pediu para entrar em contato com a Assessora do Mi-

nistério Público do município de Ibirubá que irá ministrar esta Capacitação, para

perguntar a ela se é possível gravar a mesma. 3- Aprovação da Proposta refe-

rente ao Edital da Fundação Itaú Social 2016: A Vice-Presidente Marleide inici-

ou este assunto informando que a entidade Não Governamental Agência de De-

senvolvimento Econômico e Social da Região do Planalto Médio - ADES - Pro-

grama Yacamin e as entidades do esporte que também são Não Governamentais
1
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Clube de Regatas Vasco da Gama, Escolinha Educacional de Futebol Trianon,

Pinheiro Atlético Clube, Sercesa Sociedade Esportiva e Recreativa e Sociedade

Juvenil do Veterano Futebol Clube que manifestaram interesse em fazer parte

desta Proposta. A Vice-Presidente ainda mencionou que a entidade ADES Yaca-

min será a executora da Proposta e as demais entidades serão parceiras, em

que todas elaboraram a Proposta, adequando os valores para que a mesma seja

viável financeiramente. A Conselheira e Coordenadora da entidade ADES Yaca-

min, Vera Suckau deu início à leitura da Descrição da Proposta, que tem como tí-

tulo: "Bibliotecas Infantis Comunitárias e Esporte Modificando o Presente e o Fu-

turo das Crianças e Adolescentes". Após a leitura detalhada, a Conselheira e a

Vice-Presidente explanaram de modo geral que esta Proposta é referente à cria-

ção de 05 (cinco) Bibliotecas Infantis Comunitárias, bem como a inserção de cri-

anças e adolescentes nas atividades esportivas das Instituições parceiras da

Proposta. Após estas explanações, a Proposta foi aprovada por unanimidade e

sem ressalvas. Em seguida, a Vice-Presidente Marleide questionou aos Conse-

lheiros se os mesmos aprovam que esta Proposta seja inclusa no Plano de Ação,

no Plano de Aplicação do Fundo, no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

que será elaborada no mês de setembro do corrente ano, no Projeto de Lei Orça-

mentária Anual do município que será elaborada no mês de novembro do corren-

te ano e no Projeto de Lei de Auxílios às Entidades via Fundo Municipal dos Di-

reitos da Criança e do Adolescente que será elaborada no mês de dezembro do

corrente ano. A Vice-Presidente salientou que todas estas inclusões serão para o

exercício de 2017 (dois mil e dezessete) e serão examinadas e aprovadas pela

Câmara Municipal de Vereadores. Após estas explanações, as referidas in-

clusões foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas. 4. Aprovação do

Pareçer da Comissão de Políticas Públicas referente à renovação de Pro-

grama da entidade MOCOCA: A Vice-Presidente Marleide realizou a leitura do

Parecer nO02/2016 da Comissão de Políticas Públicas, referente à análise da do-

cumentação para a renovação de registro do Programa "Setor Bancário Adoles-

cente Aprendiz em Serviços Administrativos" da entidade Movimento Comunitária

Cachoeirense - MOCOCA. Após a leitura, a Vice-Presidente mencionou que esta

entidade solicitou apenas a renovação do Programa e o Parecer foi aprovado por
2
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todos sem ressalvas. 5- Informação 01/2016 da Comissão de Políticas Públi:

cas referente as documentações pendentes da renovação de registro das

seguintes entidades credenciadas: SERFO, CIEE e Grupo Escoteiro Levino

Junges: A Vice-Presidente Marleide realizou a leitura da Informação n° 01/2016

da Comissão de Políticas Públicas, referente à análise das documentações pen-

dentes para a renovação de registro das entidades: Sociedade Espírita Resgate

dos Filhos de Órion - SERFO, Associação Servos da Caridade - Patronato San-

to Antônio, Centro de Integração Escola - Empresa - CIEE e Grupo Escoteiro

Levíno Junges. Após a leitura, a Vice- Presidente relatou que as referidas entida-

des entregaram o que foi solicitado, estando às documentações devidamente re-

gularizadas. 6- Assuntos Gerais: O Presidente João Roberto Boaventura assu-

miu a parte final da reunião, informando a todos que o COMDICACAR irá realizar

turno único das 08 (oito) horas às 14 (quatorze) horas na segunda-feira e na

quinta-feira, desta forma, as reuniões de segunda-feira devem mudar de data.

Após discussões, ficou decidido que as reuniões serão na primeira sexta-feira de

cada mês e o horário permanece o mesmo, às 13 (treze) horas e 30 (trinta) minu-

tos. A Conselheira Vera Suckau, Coordenadora da entidade ADES Yacamin, in-

formou à todos que a entidade está completando 9 (nove) anos de existência no

município no dia 12 (doze) de agosto do corrente ano, e desta forma, estarão re-

alizando um evento chamado "Entrelaçando laços em movimento" no dia 14

(quatorze) de agosto, que será uma caminhada com saída na Praça Albino Hille-

brandt, após a caminhada, haverá diversas oficinas na Praça e todos estão con-

vidados para participar. Os Conselheiros presentes nesta reunião e que delibera-

ram sobre a Proposta do Edital do Itaú Social e demais assuntos em pauta fo-

ram: Vera Anita Suckau, representante da entidade ADES Yacamin, José Ama-

deu Tolotti e Adejarme Reinehr Pereira, representantes da entidade Clube de Re-

gatas Vasco da Gama, Ivo Caetano Vacaro representante da entidade Associa-

ção de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE, Edgar Back, representante da

entidade Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, Nara Bor-

ba, representante da Secretaria Municipal da Administração, Solange Salete Fer-

nandes de Moraes, representante da 398 Coordenadoria Regional da Educação,

Silvana Kemmerich, representante da Secretaria Municipal da Saúde, José Vil-
3
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mar de Souza, representante da entidade Associação Carazinhense de e para

Deficientes Visuais - ACADEV, Luana Pastório, representante da entidade Asso-

ciação do Grupo de Surdos de Carazinho - AGS, Vânia dos Santos, representan-

te da entidade Sociedade Espírita Resgate dos Filhos de Órion - SERFO, Márcia

Menta da Costa, representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura -

SMEC, Marleide Lorenzi, representante da entidade Pinheiro Atlético Clube e

João Roberto Boaventura, representante do Círculo de Pais e Mestres - CPM.

Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária

Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros assinam em livro

próprio de presenças. Carazinho, 01 de agosto de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

•
João Roberto Boaventura

Presidente

Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 12/2016

Aos cinco dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, o Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho _

COMDICACAR - reuniu-se ordinariamente, nas dependências da Sala de

Reuniões dos Conselhos às treze horas e trinta minutos. O Presidente João

Roberto Boaventura iniciou a reunião informando aos presentes que convidou os

candidatos Paulo Arsego e João Hartmann para explanarem acerca das Políticas

Públicas voltadas à defesa da criança e do adolescente de nosso município,

sendo que se fez presente o candidato à Vice-Prefeito, Sr. João Hartmann, tais

explanações estão registradas no livro de presenças de reuniões plenárias. 1-

Aprovação da Ata 10 e 11/2016: O Presidente questionou aos presentes se

havia algum apontamento referente às atas, após as mesmas foram aprovadas

sem ressalvas. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas:

Marleide Lorenzi, ofício n 51/2016; Secretaria Municipal da Administração, ofício

nO 170/2016, cópia de ofício encaminhado à Administração indicando

Conselheiros da Habitação para o COMDICACAR, cópia da Portaria nO568, de

09 (nove) de agosto de 2016 (dois mil e dezesseis); Secretaria Municipal de

Educação e Cultura, ofícios nO285 e 300/2016, Convite "11 Semana Cultural de

Carazinho"; Secretaria Municipal de Assistência Social, oficio nO 38/2016 e

memorando nO99/2016; Equipe Itaú Social, e-mail informando a prorrogação da

inscrição dos projetos; Assessora do Ministério Público de Ibirubá, e-mail

informando a não possibilidade de sua presença na Capacitação; EMEI Santa

Isabel, Convites "Feira do Folclore" e "Danças, Ritmos, Festas e Artes do Brasil;

CEDICA, e-mail encaminhando um Questionário sobre os Planos Municipais de

Convivência Familiar e Comunitária e Resoluções nO155 e 156/2016, sendo a

última referente ao FECA. A Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso

informou que respondeu o e-mail questionando se o Edital para o FECA já havia

sido elaborado e o CEDICA respondeu que ainda não estão disponíveis, pois os

de 2015 (dois mil e quinze) ainda estão sendo assinados. O Presidente informou

que quando o Edital estiver disponível será comunicado à todos e as entidades

que possuem interesse em participar devem informar ao COMDICACAR;

Executivo Municipal, Convites comemorações semana da Pátria e semana

1
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Farroupilha. Enviadas: Secretaria Municipal da Administração, memorando nO

42/2016 e Resoluções nO20, 21 e 22/2016; MOCOCA, Atestados de Registro e

de Inscrição de Programa de Atendimento; Fundação Itaú Social, carta de

encaminhamento com os documentos solicitados no Edital 2016 (dois mil e

dezesseis). Na oportunidade a Vice-Presidente Marleide Lorenzi informou aos

presentes que o valor do Projeto que foi encaminhado é em torno de R$

250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); Secretaria Municipal de Educação e

Cultura, ofício nO91/2016; Secretaria Municipal da Saúde, ofícios nO92, 93 e

100/2016; Ministério Público, oficios nO94,101 e 105/2016; JIJ, ofícios nO95,102

e 106/2016; Conselho Tutelar, ofícios nO 96 e 103/2016; ACADEV, ofício nO

97/2016; AGS, ofício nO 98/2016; Fundação Itaú Social, ofício nO 99/2016;

MOCOCA, ofício nO 104/2016; Prefeito Municipal, ofício nO 107/2016; Câmara

Municipal de Vereadores, ofício nO 108/2016; APAE, ofício nO 109/2016;

Planejamento e Orçamento, ofício nO 110/2016; Secretaria Municipal de

Assistência Social, memorando nO43/2016; Controle Interno, memorando nO

44/2016. 3- Parecer da Comissão de Educacão Infantil: A Conselheira e

membro da Comissão da Educação Infantil, Natani Beffart do Nascimento iniciou

este assunto com a leitura do Parecer final da Comissão, o qual consta detalhes

do trabalho e do levantamento efetuado pela mesma no que se refere às vagas

na Educação Infantil. A Comissão opina pela extinção da mesma visto que o

municipio está atendendo as metas previstas na legislação. Após a leitura e

explanações acerca deste assunto, a Vice-Presidente Marleide Lorenzi entregou

um documento, solicitando pedido de vistas ao Parecer e o Presidente João

Roberto Boaventura mencionou a todos que as devidas informações serão

posteriormente repassadas para a Comissão. 4- Substituicão de membro da

Comissão do FMDCA: O Presidente João mencionou aos presentes que em

virtude da servidora Sra. Daiane Della Valle não estar mais no quadro dos

Conselheiros do COMDICACAR, é necessário que um representante

Governamental a substitua na Comissão do Fundo Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente. O Presidente questionou se a Conselheira Nara

Marina de Quadros Borba que é a substituta da Sra. Daiane teria interesse em

fazer parte desta Comissão e a mesma referiu que sim e os presentes também

2
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aprovaram esta sugestão. 5- Comentários sobre a participacão do

COMDICACAR na elaboração da LDO 2017: A Vice-Presidente Marleide

Lorenzi iniciou este assunto realizando a entrega do Demonstrativo do Saldo das

Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente

ao mês de agosto do corrente ano, bem como do Resumo de Despesas deste

ano da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Secretaria Municipal da

Saúde, Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social, Fundação para o

Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FUNDETEC e Fundação Desportiva

e Cultural de Carazinho - FUNDESCAR. A Vice-Presidente informou que há no

FMDCA o valor de R$ 16.034,90 (dezesseis mil e trinta e quatro reais e noventa

centavos) que pode ser utilizado para aquisição de equipamentos e materiais

para o COMDICACAR, tais como impressora multifuncional, cadeiras de braço,

entre outros, em que pode haver votação em plenária para escolher estes

materiais, devendo posteriormente ser elaborado um Projeto de Lei para ser

deliberado pela Câmara Municipal de Vereadores. Dando continuidade, a Vice-

Presidente informou que há na conta do Imposto de Renda nO36.309-X o valor

de R$ 6.737,41 (seis mil setecentos e trinta e sete reais e quarenta e um

centavos), devendo permanecer no FMDCA o saldo de 20 % (vinte por cento),

em que se pensou em aplicar na Casa de Acolhimento Institucional Professora

Odila ou na Família Acolhedora, também necessitando de um Projeto de Lei.

Com relação às contas das entidades, a Vice-Presidente relatou que ainda há

valores nas mesmas, sendo necessário elaborar um Projeto de Lei para destinar

o valor que está na conta da entidade Cáritas que está com seu registro

suspenso, para a conta de doações. A Vice-Presidente sugeriu que este valor

também pode ser repassado para a entidade Veterano Futebol Clube, visto que a

mesma teve que realizar a devolução de um valor na prestação de contas, em

virtude de uma informação errada. A Conselheira e membro da Comissão do

FMDCA, Vânia dos Santos sugeriu que se faça uma reunião com a Comissão

para ver estas questões. A Vice-Presidente Marleide prosseguiu relatando que

com relação à entidade SERFO, deve-se elaborar um Projeto de Lei referente ao

valor que retornou para a conta da mesma. Após estas colocações, a Vice-

Presidente se colocou a disposição para elaborar os Projetos de Lei para serem
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analisados pelo Sr. Daniel Schü para então serem encaminhados à Câmara

Municipal de Vereadores. Para finalizar este assunto, a Vice-Presidente Marleide

mencionou que não há necessidade destes Projetos serem repassados em

reuniões plenárias. Segundo a Vice-Presidente no momento devem ser

elaborados três Projetos de Lei, sendo o primeiro referente à aquisição de

móveis e equipamentos para o COMDICACAR, o segundo referente ao valor da

entidade ADES - Yacamin que deve ser zerado da conta do Banrisul, o terceiro

referente à entidade SERFO conforme mencionado anteriormente e quanto à

entidade Cáritas é preciso aguardar. A Vice-Presidente mencionou que devido à

falta de tempo irá apresentar o orçamento mais detalhadamente na próxima

reunião. 6- Casa de Acolhimento Institucional Professora Odira: O Presidente

João mencionou que recebeu uma denúncia referente à Coordenação da Casa

de Acolhimento Institucional Professora Odila e que a mesma só será exposta

após todos os envolvidos serem ouvidos pelo Ministério Público. Dando

continuidade, o Presidente informou que de modo geral esta denúncia envolve

divergências entre funcionários, acolhidos, entre outras questões, sendo pedida a

verificação dos fatos ao Executivo Municipal e o mesmo realizou a abertura de

um processo de sindicância. Nada mais havendo a constar, encerro a presente

ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais

Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 05 de setembro
de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura

Presidente
Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 13/2016

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, o Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR _

reuniu-se extraordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos

Conselhos às treze horas e trinta minutos. O Presidente João Roberto Boaventura

iniciou a reunião informando aos presentes que convidou os candidatos Milton

Schmitz e Fernando Sant'Anna para explanarem acerca das Políticas Públicas

voltadas à defesa da criança e do adolescente de nosso município, sendo que se fez

presente o candidato à Prefeito, Sr. Milton Schmitz, tais explanações estão

registradas no livro de presenças de reuniões plenárias. 1- Aprovação da Ata

12/2016: O Presidente questionou aos presentes se havia alguma emenda referente

à ata e a Vice-Presidente Marleide Lorenzi comunicou que a ata não foi lida e iria se

abster da votação, após a ata foi aprovada pelos demais presentes sem ressalvas. 2-

Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Conselho Tutelar, ofícios nO

343 e 355/2016. Enviadas: Secretaria Geral do Governo, ofício nO111/2016; Brigada

Militar, ofícío nO112/2016; Sercesa, ofícío nO113/2016; Ministério Público, ofício nO

114/2016; JIJ, oficio n 115/2016; Conselho Tutelar, ofício nO116/2016; Secretaria

Municipal de Assístência Social, memorando nO45/2016. 3- Campanha do Imposto

de Renda: O Presidente iniciou este assunto informando a todos que foi

disponibilizado o valor das doações da segunda fase da Campanha do Imposto de

Renda 2015/2016, sendo o mesmo R$ 41.506,62 (quarenta e um mil quinhentos e

seis reais e sessenta e dois centavos). Na oportunidade foi entregue aos presentes

uma cópia do documento com esta informação que foi disponibilizado pela Sra.

Luciana Lipienzki da Secretaria Municipal da Fazenda. O Presidente também

informou que a Comissão deve se reunir para realizar o rateio deste valor entre as

entidades, em que 20 % (vinte por cento) deve ser retido no FMDCA e o referido

rateio se dará conforme os critérios estabelecidos na primeira fase. Após estas

colocações, o Presidente mencionou que a Campanha do Imposto de Renda

2016/2017 já pode começar a ser organizada e as entidades precisam informar se

irão manter o mesmo Projeto ou se irão apresentar um novo, sendo que se for

apresentado um novo deve-se elaborar um novo Edital. A Vice-Presidente Marleide

fez uso da palavra e relembrou que o Projeto tem validade de dois anos, porém sabe-

se que as entidades elaboraram para um período de um ano. A Vice-Presidente

1
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também sugeriu que as entidades que irão manter o Projeto do ano passado devem

informar o nome do mesmo e a Comissão do Imposto de Renda vai se reunir e

verificar demais documentações que possam ser solicitadas, porém todos já podem

elaborar o cronograma fisico e financeiro. Quanto às entidades que irão apresentar

novos Projetos, devem entregar toda a documentação exigida no Edital. Após estas

explanações e demais discussões da plenária, ficou decidido que todas as entidades

devem entregar até o dia 26 (vinte e seis) de setembro do corrente ano as

documentações referidas anteriormente. Quanto ao Edital o mesmo será elaborado e

encaminhado para todos. A Secretária Executiva Mayse informou que irá enviar um

e-mail com todas estas informações. 4- Assuntos Gerais: A Vice-Presidente

Marleide entregou para todos a cópia do novo Demonstrativo do Saldo das Contas do

FMDCA em 31 (trinta e um) de agosto do corrente ano, sendo este com a assinatura

da Presidente da Comissão do FMDCA, a Conselheira Vânia dos Santos. Na

oportunidade a Conselheira Vânia informou que assinou o documento, porém ela,

junto da Comissão do FMDCA ainda não analisaram estes extratos. A Vice-

Presidente Marleide informou que referente à Lei de Auxílios e Subvenções há uma

nova legislação, e, sugeriu que as entidades se organizem para poderem se

cadastrar no CMASC. Após estas explanações, o Conselheiro Darci Guimarães fez

uso da palavra informando que irá trazer um convite para todos comparecerem na

inauguração de seu novo espaço, "Centro de Convivência da Criança e do

Adolescente" que será no dia 12 (doze) de outubro do corrente ano no turno da tarde.

Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária

Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio

de presenças. Carazinho, 22 de setembro de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura

Presidente
Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 14/2016

Aos três dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos às treze

horas e trinta minutos. 1- Aprovação da Ata 13/2016: O Presidente João Roberto

Boaventura questionou aos presentes se havia algum apontamento referente à ata e

a Vice-Presidente Marleide Lorenzi realizou algumas ressalvas na mesma, após a ata

foi aprovada pelos demais presentes. 2- Correspondênçias recebidas e enviadas:

Recebidas: APAE, documentações novo Projeto IR; Escolinha Educacional de

Futebol Trianon, ofícios na 27, 28 e 229/2016; Associação Servos da Caridade _

Patronato Santo Antônio, ofícios nO39 e 40/2016; Pínheiro Atlético Clube, ofício s/n;

Yacamim, ofício nO36/2016; ACADEV, ofício nO42/2016; SERFO, ofício s/n; AGS,

ofício nO28/2016; Sercesa, oficio s/n; Vasco da Gama, oficio s/n; Grupo Escoteiro

Levino Junges, ofício nO15/2016; Veterano, ofício s/noEnviadas: Secretaria Municipal

da Administração, Resolução nO23/2016 e Edital nO02/2016. 3- Apreciação do

Parecer da Comissão da Campanha do Imposto de Renda referente às planilhas

orçamentárias e documentações do Edital 02/2016 da Campanha do Imposto de

Renda 2016/2017: A Conselheira e membro da Comissão da Campanha do Imposto
de Renda Silvana Kemmerich, realizou a leitura do Parecer n

° 01/2016 referente à avaliação das planilhas orçamentárias das entidades que irão

manter os mesmos projetos para a Campanha deste ano, bem como as

documentações das entidades que apresentaram novos projetos. A Comissão

aprovou a planilha orçamentária dos projetos que terão continuidade: ADES _

Programa Yacamim, Clube de Regatas Vasco da Gama, Grupo Escoteiro Levino

Junges, Sercesa, ACADEV, AGS, Veterano e SERFO. Com relação às planilhas das

entidades Pinheiro e Trianon foram solicitadas alterações na planilha de custo, as

quais já foram repassadas às entidades, sendo que as mesmas se comprometeram a

entregá-Ias dentro do prazo recursal, estipulado no Edital. Na oportunidade a

Conselheira Silvana informou aos presentes que a planilha da entidade Pinheiro foi

entregue com as devidas alterações no dia de hoje e com relação à planilha da

entidade Trianon, o representante da mesma, Sr. Darci Guimarães, foi novamente

orientado e irá entregá-Ia dentro do prazo. As entidades que apresentaram novos

projetos, APAE e Trianon, estão de acordo com o Edital nO 02/2016, tendo a

1
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Comissão utilizado a Matriz de Pontuação, ficando os projetos assim classificados:

APAE - SNOELEZEN - Ambiente multisensorial estimulando os sentidos - 23

pontos; TRIANON - Implantação do Centro de Convivência da criança e do

adolescente - 19 pontos. Com relação ao projeto apresentado pela entidade

Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio - Projeto: Inclusão social

através do esporte, foram solicitados esclarecimentos em relação ao horário de

funcionamento da atividade e a contratação da cozinheira, sendo que o responsável

técnico já foi informado e ficou de apresentar as alterações dentro do prazo recursal

estipulado no Edital. Após a leitura do Parecer, o mesmo foi aprovado por todos sem

ressalvas. 4- Comissão da Campanha do Imposto de Renda: O Presidente João

iniciou este assunto informando aos presentes que será necessário substituir a

Conselheira Carmen Razzera Argenton da Comissão da Campanha do Imposto de

Renda, pois esta Comissão realiza a avaliação dos Projetos das entidades e a

mesma é representante de uma entidade. Na oportunidade, a Conselheira Nivea

Kumpel relatou que nas demais Comissões também há representantes de entidades

e há os representantes governamentais que realizam os apontamentos das entidades

quando preciso. A Conselheira Silvana Kemmerich mencionou que já havia

comentado em outra reunião a necessidade desta troca e sugeriu que seja analisada

esta questão junto ao Regimento Interno do COMOICACAR. Após estas colocações,

o Presidente João sugeriu que sua suplente, Sra. Márcia Aparecida Vargas pode

fazer parte desta Comissão e quanto às demais Comissões serão analisadas no

Regimento Interno e nas demais legislações, caso não haja apontamentos os

representantes da Sociedade Civil que estão nas Comissões permanecem e se

abstém no momento das decisões da própria entidade. Os presentes aprovaram esta

sugestão sem ressalvas. Após estas explanações, a Conselheira Silvana informou a

todos que na reunião com a Comissão da Campanha do Imposto de Renda teve-se a

ideia de realizar um video dos trabalhos prestados pelas entidades para ser

divulgado e todos concordaram com esta ideia. A Vice- Presidente Marleide Lorenzi

irá entrar em contato com seu genro para realizar estas gravações. A Vice-Presidente

também informou que é importante ressaltar que as doações podem ser mensais e

não somente no periodo da Campanha. O Presidente João informou que conversou

com o Presidente da ACIC Sr. Jocélio Cunha e com os Vereadores do município

sobre as doações e sobre a divulgação nos meios de comunicação. 5- Assuntos

2

mailto:comdica@carazinho.rs.gov.br


MUNiCípIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Regulamentado através da Lei Municipal nO7.889, de 23 de dezembro de 2014.

•

•

66
67
68

69
70

71

72

73
74
75

76
77

78

79
80
81

82
83

84
85

86
87
88
89
90

91

92
93

94
95
96
97
98

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 116 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - comdica@carazinho.rs.gov,br

Gerais: O Presidente João convidou aos presentes para comparecerem na

Caminhada da Paz que será realizada no dia 04 (quatro) de outubro do corrente ano,

às 09 (nove) horas, sendo que a concentração será na Gare. Na oportunidade, a

Conselheira Liseara Guimarães informou aos presentes que a Paróquia Bom Jesus e

a Pastoral da Educação estão promovendo este evento junto da SMEC e das Escolas

e que todos irão de camiseta branca em função das mortes que tem acontecido no

município. O assunto seguinte foi referente à entidade Renapsi em que a Secretária

Executiva Mayse de Mello Fragoso, informou aos presentes que recebeu uma ligação

da referida entidade a qual solicitou a renovação de sua inscrição junto ao

COMDICACAR. Após discussões, foi aprovado que sejam solicitadas todas as

documentações para renovação, pois esta entidade já tinha sua inscrição aprovada

no ano de 2013 (dois mil e treze). A Vice-Presidente Marleide sugeriu que seja

entrado em contato com os Bancos do município pedindo quais as Instituições que

possuem o serviço de Menor Aprendiz, bem como que se encaminhe um oficio ao

SENAC com este mesmo pedido e ambas as sugestões foram aprovadas por todos.

Dando continuidade nos assuntos gerais, a Secretária Executiva Mayse informou que

a Conselheira Vânia dos Santos não pôde se fazer presente na reunião de hoje, e

pediu que fosse informado à todos que verificou-se após a análise dos extratos

bancários até a data de 31 (trinta e um) de agosto do corrente ano, a existência

de valores decorrente de retenção do percentual de 20% (vinte por cento)

destinado ao FMDCA nas contas das entidades beneficiárias, deste modo, caso a

plenária aprove, a Conselheira irá realizar uma Resolução que aprove a

transferência destes valores existentes nas contas individuais das entidades,

permanecendo apenas o valor do Projeto Integração da entidade SERFO, o qual

ocorreu o erro de depósito e da entidade Grupo Escoteiro Levino Junges. A

Conselheira Nívea relatou que talvez a entidade Grupo Escoteiro Levino Junges

não tenha assinado o convênio e sugeriu que se entre em contato com a entidade

orientando a mesma a comparecer na Secretaria da Administração para verificar

isto. Após estas colocações, a informação e a elaboração da Resolução foi

aprovada por todos sem ressalvas. A Conselheira Tutelar Gladis Costa fez uso da

palavra informando que o colegiado do Conselho Tutelar não possui crachá e que ao

realizarem este pedido à Prefeitura, foram informados de que não há orçamento e

3
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99 que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, deste modo gostariam que o

100 COMD/CACAR encaminhasse um ofício para a Secretaria Municipal de Assistência

101 Social solicitando crachás e o pedido foi aprovado por todos. Após estas colocações,

102 a Vice-Presidente Marleide fez uso da palavra informando que teria quatro

103 explanações para realizar, sendo a primeira referente ao grupo de trabalho da Lei

104 13.019/2014 a qual ela faz parte. A Vice-Presidente inicialmente informou que na

105 sexta-feira ocorreu uma reunião, porém ela não pôde se fazer presente, mas acredita

106 que nesta reunião o trabalho tenha sido finalizado, sendo que o ante projeto estará

107 no site da Prefeitura para uma consulta pública e todos podem ler este documento

108 para verificar se o mesmo está adequado. Em seguida a Vice-Presidente informou

109 que no dia 19 (dezenove) de outubro do corrente ano haverá uma pré audiência

110 pública, no dia 21 (vinte e um) de outubro haverá a audiência pública de decisão, no

111 dia 28 (vinte e oito) de outubro será finalizado e no dia 31 (trinta e um) de outubro

112 será entregue ao Prefeito. A segunda explanação foi um pedido de desculpas para a

113 Comissão de Orçamento e Gestão do FMDCA, pois a mesma quando assumiu a

114 Vice-Presidência preocupou-se com os aspectos realizados ao Plano Plurianual _

115 PPA 2014 (dois mil e quatorze) a 2017 (dois mil e dezessete), as Leis de Diretrizes

116 Orçamentárias e Leis Orçamentárias 2015 (dois mil e quinze) e 2016 (dois mil e

117 dezesseis) tendo realizado uma análise detalhada das mesmas, bem como do

118 Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017 (dois mil dezessete), porém a

119 mesma deteve-se especialmente na Lei 7.889 de 23 (vinte e três) de dezembro de

120 2014 (dois mil e quatorze), artigo 19 (dezenove). A mesma não tinha constatado que

121 a denominada Comissão de Orçamento e Gestão do FMDCA era de fato Comissão

122 Temática de Orçamento e de Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da

123 Criança e do Adolescente. A seguir sugeriu que sejam analisadas, no Regimento

124 Interno do COMDICACAR, as atribuições das Comissões Temáticas Permanentes. A

125 seguir, a Vice-Presidente propôs que a Comissão de Políticas Públicas, de

126 Orçamento e Gestão do Fundo e Conselho Tutelar, entrem em contato com os

127 Vereadores da Câmara Municipal, pois os Projetos de Lei de Diretrizes

128 Orçamentárias - LDO e de Orçamento não contemplam sugestões apresentadas

129 pelo COMDICACAR. Na oportunidade a Vice-Presidente informou que as sugestões

130 apresentadas na Audiência Pública não foram analisadas pela Comissão do FMDCA,

131 mas que foram discutidas pela Comissão de Políticas Públicas. A Vice-Presidente

4
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132 também informou que ela e o Presidente do COMDICACAR fizeram uma

133 correspondência, dentro dos prazos legais a qual foi encaminhada ao Sr. Daniel Schü

134 do Setor de Contabilidade, e ao Prefeito Municipal via Secretaria Municipal da

135 Administração e também foi explanado na Audiência Pública, mesmo assim, as

136 proposições do COMDICACAR não foram atendidas, bem como o mesmo não foi

137 convidado para discussão dos Projetos de Lei. Diante destas questões, a Vice-

138 Presidente informou que não está sendo cumprido o artigo 19 (dezenove), inciso XV

139 e XVI. Segundo a Vice-Presidente que o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

• 140 2017 (dois mil e dezessete) já encontra-se na Câmara Municipal de Vereadores.

141 Pelas normas legais o mesmo deverá ser apreciado até o dia 15 (quinze) de outubro

142 do corrente ano e sugeriu que este colegiado mantenha um contato, na Câmara

143 Municipal de Vereadores, com o Sr. Fernando Sant'Anna que, além de Vereador, é o

144 Vice-Prefeito eleito. Após discussões, foi aprovada esta sugestão e será entrado em

145 contato com o Sr. Fernando para marcar uma reunião com o mesmo. A última

146 explanação da Vice-Presidente Marleide foi de que a Secretaria Municipal de

147 Educação e Cultura e a 398 Coordenadoria Regional da Educação realizou um

148 levantamento escolar onde constatou-se que havia 512 (quinhentos e doze) crianças

149 e adolescentes fora da Escola, bem como mais de 1.800 (mil e oitocentos) crianças

150 de zero a seis anos cujos pais desejavam que seus filhos freqüentassem a Educação

151 Infantil. Em janeiro e fevereiro de 2001 (dois mil e um) em novo levantamento havia

• 152 mais de 1.250 (mil e duzentos e cinquenta) crianças e adolescentes fora da Escola,

153 cujos pais desejavam que seus filhos freqüentassem a Educação Infantil. Em abril e

154 maio do corrente ano, este colegiado realizou um novo levantamento no qual

155 constatou 808 (oitocentos e oito) crianças em lista de espera na Educação Infantil.

156 Após explanações da Vice-Presidente referentes à Educação Infantil, a mesma

157 referiu que na Audiência Pública sobre o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias

158 2016 (dois mil e dezesseis) constatou que o Executivo Municipal pretende ampliar a

159 EMEI Carolina Dal Castel, porém segundo a Vice-Presidente esta ampliação não é

160 prioridade e a seu ver tendo realizado duas visitas a referida Escola não há espaço

161 físico adequado para uma ampliação, sendo que há outras EMEI's com muito mais

162 lista de espera há vários anos e tem estrutura física para ampliação, bem como a

163 região está sendo contemplada com a construção de uma Escola Pró-infância para

164 funcionamento da EMEI Padre Gildo nas proximidades da ACAPESU. Na

5
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165 oportunidade, a Conselheira Liseara Guimarães informou que a ampliação é

166 necessária e que há espaço físico, sendo que nesta região há uma deficiência na

167 parte do berçário e que hoje não atende esta faixa etária, mas a ampliação será para

168 a Educação Infantil. Para finalizar a Vice-Presidente Marleide informou que a EMEI

169 Kênia Setti possui espaço para sua ampliação e desde 1997 (mil novecentos e

170 noventa e sete) tem apresentado uma enorme lista de espera. Neste mesmo período

171 a EMEF Alfredo Scherer deixou de ofertar a pré-escola. Nada mais havendo a

172 constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência,

173 sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio de presenças.
174 Carazinho, 03 de outubro de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

•
João Roberto Boaventura

Presidente
Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 15/2016

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR _ reuniu-se

extraordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos às treze

horas e trinta minutos. 1- Apreciacão da plenária referente à utilização dos

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente para

custear as inscrições para uma Formação para dois Conselheiros Tutelares que

acontecerá nos dias 09 e 10 de novembro de 2016 em Porto Alegre: O

Presidente João Roberto Boaventura iniciou a reunião dando boas vindas ao

representante Governamental da Brigada Militar, Sr. Jarbas Bohrer e em seguida

informou que haverá uma Capacitação para os Conselheiros Tutelares em Porto

Alegre em que foi encaminhado um ofício ao Sr. Daniel Schü do Setor de

Contabilidade inicialmente solicitando que todas as despesas fossem custeadas

pelas verbas do Conselho Tutelar e se caso não fosse possível que ao menos as

inscrições fossem custeadas pelo FMDCA caso fosse deliberado em plenária, após

conversar com o Sr. Daniel ficou decidido que as despesas de viagem, hospedagem

e alimentação serão custeadas através da Prefeitura e as inscrições poderão ser

custeadas através do FMDCA, em razão disto que se realizou a reunião

extraordinária no dia de hoje, para que a plenária delibere sobre esta questão. Após

estas explanações, o Presidente passou a palavra para a Conselheira e

Coordenadora do Conselho Tutelar, Sra. Iná Brenner. A Conselheira Tutelar Iná

mencionou que o COMDICACAR é um órgão fiscalizador do Conselho Tutelar, e em

razão da necessidade de capacitações continuas encaminhou um oficio ao

COMDICACAR, com o pedido de que as inscrições que serão para dois Conselheiros

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), fossem custeadas pelo mesmo. A

Conselheira Tutelar Iná também informou a Programação da Capacitação e que os

Conselheiros Tutelares que se farão presentes na mesma será ela e a Sra. Ciliana

Borgheti. Segundo a Conselheira Tutelar Iná os dias eram inicialmente 10 (dez) e 11

(onze) de novembro do corrente ano, porém mudou para os dias 09 (nove) e 10 (dez)

de novembro do corrente ano. A Vice-Presidente Marleide Lorenzi fez uso da palavra

e questionou aos presentes se ocorreu uma reunião com a Comissão do FMDCA,

pois a mesma já poderia ter deliberado este pedido e também informou que há uma

Resolução que designa que ela responda pelo orçamento, e diante disto, não irá mais
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responder pelo mesmo, bem como não irá mais analisar os orçamentos. O

Presidente João relatou que esta deliberação é a mesma que ocorreu para a

Capacitação da ACONTURS e considera correto que todos saibam das decisões, por

isso realizou esta reunião. O Presidente também informou que iria entrar em contato

com a Comissão do FMDCA, porém esta situação foi uma urgência e os dias da

Capacitação também foram antecipados, devendo esta questão logo ser resolvida,

pois o Sr. Daniel solicitou que fosse primeiro deliberado em plenária para que

posteriormente ele pudesse dar andamento nos procedimentos. Após estas

explanações, o Presidente questionou á plenária se a mesma aprova que se utilizem

recursos do FMDCA para esta Capacitação e todos aprovaram. A Vice-Presidente

Marleide fez uso novamente da palavra informando que este recurso não pode ser

retirado da retenção dos 20 % (vinte por cento). Na oportunidade a Conselheira

Nívea Kumpel, informou aos presentes que ao verificar com a Sra. Luciana Lipienzki

do Setor da Tesouraria a Resolução nO24/2016 que a Conselheira Vânia dos Santos

elaborou, foi visto que a mesma está errada, pois neste documento consta que os

repasses devem ser realizados para a conta nO36.309-X do Imposto de Renda o que

não é permitido, deste modo será preciso criar uma nova conta para realizar os

repasses destes valores restantes. Após estas explanações, a Vice-Presidente

Marleide informou que no dia 10 (dez) de outubro do corrente ano verificou no

orçamento disponibilizado pelo Sr. Daniel Schü que havia recursos, podendo ser

retirado estas inscrições do recurso livre do FMDCA, porém este documento é de

outubro e já pode estar defasado. O Presidente João informou que seja encaminhada

apenas a aprovação que é necessária para o momento, sendo que depois pode ser

verificado de qual rubrica irá se utilizar os recursos. A Conselheira Liseara Guimarães

fez uso da palavra informando que esta aprovação será encaminhada desde que haja

um amparo legal e que pessoas responsáveis possam verificar de onde pode se

utilizar este recurso e que no momento sabe-se que da retenção de 20 % (vinte por

cento) não é permitido. Após estas colocações, a Secretaria Executiva Mayse de

Mello Fragoso realizou a leitura de trechos da Resolução nO 23/2015 que dispõe

sobre o FMDCA, a qual especifica no Artigo 3° que "A destinação dos recursos do

FMDCA dependerá de prévia deliberação plenária do COMDICACAR" e no Artigo 80

que "A aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente, deliberada pelo COMDICACAR, deverá ser destinada, conforme art. 15
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da Resolução CONANDA nO 137/2010, para o financiamento de ações

governamentais e da sociedade civil relativas a: "...IV - Programas e projetos de

capacitação e formação profissional continuada os operadores do Sistema de

Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente ..." A Conselheira Nivea fez uso da

palavra informando que isto já havia sido analisado para a deliberação da outra

Capacitação que foi com a empresa ACONTURS. Após estas explanações, o

Conselheiro Sr. Jarbas Bohrer fez uso da palavra e informou aos presentes que será

o representante titular da Brigada Militar e que gostaria que fosse encaminhado por

e-mail alguns documentos referentes ao COMDICACAR para que ele possa ter

conhecimento e que quando não puder se fazer presente seu suplente Sr. Antonio

Gilberto Borges da Silva comparecerá, o Conselheiro também se colocou à

disposição para auxiliar no que for preciso. O Presidente João agradeceu ao

Conselheiro e relatou que o COMDICACAR também está a sua disposição. Para

finalizar, o Presidente João informou aos presentes que a próxima reunião ordinária

será no dia 07 (sete) de novembro do corrente ano no mesmo horário. Nada mais

havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e

Presidência, sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio de
presenças. Carazinho, 03 de novembro de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura
Presidente

Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 16/2016

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR _ reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos às treze

horas e trinta minutos. 1- Aprovação das atas 14 e 15/2016~ O Presidente João

Roberto Boaventura questionou aos presentes se haviam apontamentos referentes

às atas 14 e 15/2016. A Vice-Presidente Marleide Lorenzi informou que há

adequações para serem realizadas na ata 14/2016 e sugeriu que a mesma seja

discutida e aprovada na próxima reunião e todos aprovaram esta sugestão. Quanto à

ata 15/2016 a mesma foi aprovada por todos sem ressalvas. Após isto a Conselheira

Tutelar Gladis Costa fez uso da palavra mencionando que os Conselheiros Tutelares

não irão mais para a Capacitação em Porto Alegre, pois a Secretaria Municipal de

Assistência Social Magnólia Simm Previatti entrou em contato informando que não há

recursos. A Vice- Presidente Marleide referiu que como não havia membros da

Comissão do FMDCA presentes nesta reunião, e como ela foi designada através de

Resolução para representar a parte orçamentária sugeriu que todo o evento seja

custeado pelos recursos do FMDCA, sendo a viagem com adiantamento, através da

conta nO36.306-5 conforme analisado posteriormente à reunião extraordinária e que

foi acrescentada na Resolução. Após estas colocações a sugestão foi aprovada por

todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Renapsi, ofício

13/2016; Ação Social Projeto Conquistar, oficio s/n; Trianon, planilha orçamentária

IR, planilha orçamentária IR adequada e oficio nO 27/2016; Pinheiro, planilha

orçamentária IR; Brigada Militar, ofício nO201/2016; Controle Interno, ofícios nO267 e

305/2016; Promotora Ora. Adriana Costa, consulta Processo Eleição Conselho

Tutelar; Ministério Público, notificação nO161/2016; MZE Cursos e Capacitações,

orçamento; Comissão de Sindicância/Processo Administrativo, mandado de

intimação; Conselho Tutelar, ofício nO 457/2016; APAE, Antecipação IR 2016.

Enviadas: Secretaria Municipal da Administração, Resoluções nO24 a 30/2016,

memorandos nO47, 52 e 55/2016 e Divulgação do Resultado Preliminar e Final dos

Projetos aprovados pelo Edital 02/2016 da Campanha do Imposto de Renda

2016/2017; Secretaria Municipal de Assistência Social, memorandos nO46,48, 49 e

53/2016; SENAC, ofício nO 119/2016; Controle Interno, memorando nO 50/2016;

Secretaria Municipal da Fazenda, memorando nO 51/2016; Contabilidade,
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memorando na 54/2016; Trianon, Atestado de Inscrição de Programa de

Atendimento, "Centro de Convivência da Criança e do Adolescente - Trianon. Após a

leitura das correspondências a Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso

informou aos presentes que nas Resoluções, divulgações dos resultados final e

preliminar e ofício solicitando a abertura das contas dos Projetos da Campanha do

Imposto de Renda 2016/2017 foi citado errado o título do Projeto da entidade

Escolinha Educacional de Futebol Trianon, em que faltou a palavra "funcionamento".

A plenária sugeriu que se encaminhe um ofício informando esta correção para os

órgãos que foram encaminhados os documentos, que são respectivamente a

Secretaria Municipal da Administração e Secretaria Municipal da Fazenda. 3-

Apreciação dos Pareceres 02, 03 e 04/2016 da Comissão da Campanha do

Imposto de Renda 2016/2017: A Conselheira e membro da Comissão da Campanha

do Imposto de Renda Natani Beffart Nascimento, realizou a leitura dos Pareceres 02,

03 e 04/2016. O Parecer 02 se refere a avaliação dos apontamentos que haviam sido

solicitados para a entidade Associação Servos da Caridade - Patronato Santo

Antônio, referente ao Edital 02/2016 da Campanha do Imposto de Renda 2016/2017.

A Comissão apontou que a entidade está de acordo com o referido Edital, tendo

utilizado a Matriz de Pontuação, ficando o Projeto assim pontuado: Inclusão Social

através do Esporte - 20 pontos. O Parecer 03 se refere à análise da

Complementação do Plano de Trabalho da entidade APAE referente à Campanha do

Imposto de Renda 2015/2016 no valor de R$ 6.502,00 (seis mil quinhentos e dois

reais) que também foi aprovado pela Comissão. O Parecer 03 se refere à

prorrogação da prestação de contas da entidade Yacamim referente à Campanha do

Imposto de Renda 2015/2016 no valor de R$ 24.954,68 (vinte e quatro mil reais

novecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), sendo aprovado

pela Comissão. Após a leitura de todos os Pareceres, a plenária aprovou os mesmos

sem ressalvas. 4- Apresentacão de informacão técnica e de proposicões pela

Vice-Presidência: A Vice-Presidente Marleide Lorenzi iniciou este assunto

informando que no Jornal Diário da Manhã há uma matéria referente ao fechamento

da Escola Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Graeff, a qual será desativada,

entrará em processo de extinção e após será feito um comodato para implantar uma

Escola Municipal de Educação Infantil. Dando continuidade, a Vice-Presidente

informou que posterior a isto há outra reportagem de que o Centro dos Professores

2
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do Estado do Rio Grande do Sul - CEPERS é contra o fechamento, diante disto, a

Vice-Presidente agendou uma reunião extraordinária com a Comissão de Politicas

Públicas, em que se fizeram presentes ela e a Conselheira Silvana Kemmerich. Na

reunião ordinária de hoje trouxe uma proposição do Conselho, enquanto Vice-

Presidente, a qual tem como assunto: "Desativação e posterior extinção da Escola

Estadual de Ensino Fundamental Eduardo Graeff'. Após a leitura detalhada desta

Proposição, a Vice-Presidente também realizou a leitura do Projeto de Resolução,

que não tem como objetivo aprovar esta desativação, pois não é competência do

COMDICACAR, mas sim que o mesmo é a favor desta desativação. Segundo a Vice-

Presidente, caso esta proposição seja aprovada, esta Resolução será encaminhada

para os seguintes órgãos: 398 Coordenadoria Regional da Educação, Secretaria

Municipal de Educação e Cultura, Prefeito Municipal, Juizado da Infância e

Juventude, Ministério Público, canais de comunicação, entre outros. A Conselheira

Liseara Guimarães questionou se este documento precisa ser uma Resolução, visto

que poderia ser um Parecer. A Vice-Presidente Marleide informou que deve ser uma

Resolução devido à legislação, não concorda, porém para seguir a mesma deve ser

uma Resolução. A Conselheira Liseara novamente fez uso da palavra e referiu que

deveriam se manifestar somente se tivessem sido chamados, visto que a Escola será

fechada, mas o que ocorrerá depois são especulações. Após estas explanações, a

Conselheira Solange de Moraes informou que deve ser realizada uma correção em

uma nomenclatura que consta na Resolução, sendo o correto "Instituto Estadual de

Educação Cruzeiro do Sul Oniva de Moura Brizola". Em seguida, a proposição, bem

como o Projeto de Resolução foi aprovado por todos. O assunto seguinte abordado

pela Vice-Presidente Marleide foi referente ao Grupo de Trabalho da Lei 13.019/2014

a qual a mesma faz parte. Segundo a Vice-Presidente a Minuta do Decreto que

regulamenta esta Lei está disponível para leitura no site da Prefeitura e quem tiver

interesse pode apresentar sugestões e no dia 09 (nove) de novembro do corrente

ano haverá uma Audiência Pública, a previsão do horário é às 17 (dezessete) horas.

Em seguida, a Vice-Presidente informou que a Comissão de Políticas Públicas está

realizando um Diagnóstico de Educação Básica Pública, que é um levantamento da

realidade da Educação Municipal, pois está previsto na Lei do COMDICACAR e no

Plano Decenal, questionou se a plenária concorda e a mesma aprovou este

diagnóstico. 6- Assuntos Gerais: A Conselheira Tutelar Gladis fez uso da palavra e
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99 informou aos presentes que o Conselho Tutelar está indo em busca de uma casa

100 para locação, pois na sede onde o colegiado trabalha atualmente não há ventilação o

101 que dificulta os atendimentos. Segundo a Conselheira, o Conselho Tutelar gostaria

102 que o COMDICACAR pedisse esta locação. O Presidente João pediu ao Conselho

103 Tutelar que se encaminhe um ofício solicitando esta locação, seguindo em anexo o

104 orçamento. Em seguida, a Conselheira Natani informou aos presentes que entrou em

105 contato com o responsável pela gravação dos vídeos para a Campanha do Imposto

106 de Renda deste ano, o mesmo informou que como são muitas entidades somente

107 algumas podem realizar esta gravação. Segundo a Conselheira, a ideia que o

108 responsável sugeriu é de que alguns apresentem fotos e outros gravem e no ano que

109 vem seja o contrário. Após discussões, será encaminhado um e-mail para todos

110 explicando detalhadamente esta questão e quem tiver interesse informa ao

111 COMDICACAR. O Conselheiro Darci Guimarães questionou se já foi realizado o

112 rateio do valor da segunda fase da Campanha do Imposto de Renda 2015/2016 e a

113 Secretária Executiva Mayse informou que conforme a Conselheira e membro da

114 Comissão do FMDCA Vânia dos Santos relatou é preciso que seja realizado primeiro

115 o repasse dos valores restantes nas contas das entidades e após será realizado o

116 rateio. O Presidente João informou que foi agendada uma reunião com a Comissão

117 do FMDCA, mas alguns membros não puderam comparecer, deste modo, esta

118 reunião será remarcada. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA,

119 assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros

120 assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 07 de novembro de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura

Presidente
Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 17/2016

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos às treze

horas e trinta minutos. 1- Aprovacão das atas 14 e 16/2016: ° Presidente João

Roberto Boaventura questionou aos presentes se haviam apontamentos referentes

às atas 14 e 16/2016 e a Vice-Presidente Marleide Lorenzi realizou alguns adendos

na ata 16/2016, em seguida ambas as atas foram aprovadas por todos. 2-

Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Trianon, convite; CASC,

convite; APAE, material IR; Controle Interno, ofício nO339/2016; Secretaria Municipal

de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, convite; SERFO, convite; Conselho

Tutelar, memorando na 03/2016; CEDICA, ofício circular nO 106/2016. Enviadas:

Secretaria Municipal da Administração, Resoluções nO 31, 32 e 33/2016 e

memorando na 57/2016; Autoridades e demais órgãos competentes, ofício circular nO

04/2016; Secretaria Municipal da Fazenda, memorando nO 58/2016; Secretaria

Municipal de Assistência Social, memorandos nO59 e 60/2016. 3- Rateio do valor

arrecadado na segunda fase da Campanha do Imposto de Renda 2015/2016: A

Conselheira e membro da Comissão do FMDCA Vânia dos Santos, iniciou este

assunto explicando que houve demora no rateio da segunda fase da Campanha do

Imposto de Renda 2015/2016, em virtude de primeiro ter sido elaborada a Resolução

com repasse dos valores da retenção dos 20 % (vinte por cento), a qual foi

encaminhada para a Tesouraria, onde a Sra. Luciana Lipienzki referiu que a conta

36.309-x que foi mencionada nesta Resolução não poderia, devendo ser uma conta

específica. Segundo a Conselheira Vânia foi visto que há uma conta que não está

sendo utilizada e então seria esta, porém a Sra. Luciana entrou em férias, deste

modo, a Resolução está pronta, serão realizadas algumas mudanças na conta para

encaminhar novamente. Dando continuidade a Conselheira mencionou que na

semana passada foi realizado o rateio da segunda fase conforme os critérios que já

haviam sido estabelecidos anteriormente com a Comissão do FMDCA através dos

representantes governamentais e o Presidente da época, Sr. Juliano Moura. A

Conselheira ainda informou que este valor é somente o da segunda fase e das

devidas correções. Após estas explanações, a Conselheira realizou a entrega de uma

folha com a tabela do rateio para todos os presentes, em que foi arrecadado o valor

1
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de R$ 41.506,62 (quarenta e um mil quinhentos e seis reais com sessenta e dois

centavos), permanece retido no FMDCA (vinte por cento) o valor de R$ 8.301,32 (oito

mil trezentos e um reais e trinta e dois centavos) e foi rateado entre as entidades o

valor de R$ 33.205,30 (trinta e três mil duzentos e cinco reais e trinta centavos). Em

seguida, houve correções na tabela as quais foram feitas e entregues novamente

para a plenária. O rateio da segunda fase da Campanha do Imposto de Renda

2015/2016 foi aprovado por todos, sendo que a tabela com os valores que cada

entidade irá receber segue em anexo à esta ata. Após estas explanações a

Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso informou aos presentes que a

Secretária Municipal de Assistência Social em exercicio, Sra. Marilane do Vale

Machado entrou em contato para saber qual recurso seria utilizado para os folders da

Campanha do Imposto de Renda 2016/2017. O Presidente João fez uso da palavra e

referiu que a Secretária Magnólia Simm Previatti antes de entrar em férias o

comunicou de que estes folders seriam feitos através da Secretaria Municipal de

Assistência Social. A Vice-Presidente Marleide Lorenzi informou que deve ser através

dos recursos do COMDICACAR e que há recursos próprios também. Após

discussões a plenária decidiu que este recurso seja disponibilizado pela Assistência

Social, e da mesma encaminham para os setores responsáveis. 4- Denúncias

Conselheiros Tutelares: O Presidente João informou aos presentes que recebeu

uma denúncia referente à dois Conselheiros Tutelares do colegiado e pediu que a

mesma fosse lida pela Secretária Executiva Mayse. A referida denúncia foi realizada

pela Sra. Cláudia Regina Coleraus e outra pessoa a qual preferiu não se identificar. A

denúncia é de que os Conselheiros Tutelares Adriana Ferreira Hartmann e Édipo

Estery Monteiro possuem vinculos com uma determinada família que é acompanhada

pelos mesmos e estes vínculos estão influenciando nos atendimentos prestados. O

caso é referente a uma menor que foi agredida pela avó e pela mãe, sendo que o

primeiro atendimento se deu com a Conselheira Tutelar Adriana, aonde a mesma não

conduziu a menor para realizar o corpo de delito e o boletim de ocorrência, sendo

que quem orientou a realizar os mesmos foi a Escola onde a menor estuda. Ainda foi

referido na denúncia que a menor possuía o interesse em ir para a Casa de

Acolhimento Institucional Professora Odila, porém o Conselheiro Tutelar Édipo referiu

que ela deveria voltar para sua residência e a Conselheira Tutelar Adriana a

encaminhou de volta à mesma onde ocorreu a agressão inicial. Segundo as

2
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denunciantes, estes Conselheiros Tutelares estão atuando de forma negligente com

o caso, pois não prestaram os devidos encaminhamentos e ainda restituiram a menor

ao ambiente onde foi agredida, não procurando a família extensa e nem

encaminhando à Casa de Acolhimento. Diante do exposto, as denunciantes referiram

que não deve haver vínculos entre os familiares e os Conselheiros Tutelares para

que assim os atendimentos possam ser prestados de maneira correta. O Presidente

João fez uso da palavra e informou que posterior à esta denúncia entrou em contato

com o Ministério Público onde informaram que houve audiência referente a este caso

em que a menor foi ouvida e o Juiz destituiu a mesma do ambiente familiar. A

Conselheira Silvana Kemmerich mencionou que existem muitos critérios para se tirar

da família e colocar na Casa de Acolhimento e que também não é o adolescente que

escolhe ir para a mesma. Segundo a Conselheira é preciso ter este cuidado para a

possível abertura da sindicância. Após estas explanações a Vice-Presidente Marleide

Lorenzi realizou a leitura do capítulo XV, artigo 56 (cinquenta e seis) do Regimento

Interno do COMDICACAR, o qual refere que "O processo de apuração de infração

disciplinar cometida por Conselheiro Tutelar a que alude os arts. 72 a 76, da Lei

Municipal 7.889/2014, será realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Carazinho, através da designação de uma Comissão

Especial, de composição paritária". A Vice-Presidente informou que não está sendo

instaurada uma sindicância, sendo que a Comissão que irá analisar e verificar se

será aberta a mesma. O Presidente João informou que a Vice-Presidente Marleide irá

verificar na legislação se esta denúncia pode ser vista no mês de fevereiro do ano

que vem em virtude da época do ano e a Conselheira Vânia sugeriu que seja

realizada uma reunião extraordinária convocando todos, pois é urgente e se define a

Comissão nesta reunião. Esta sugestão foi aprovada por todos e a data da reunião

será comunicada posteriormente. 5- Assuntos Gerais: O Presidente João

comunicou aos presentes que o Conselheiro Darci Guimarães procurou

COMDICACAR para fazer reunião com o Presidente da ACIC, Sr. Jocélio Cunha para

apresentar o Projeto de sua entidade. Segundo o Presidente, o Sr. Jocélio pediu que

alguém do COMDICACAR também comparecesse. A Vice-Presidente Marleide

referiu que foi pedida mais de uma entidade, deste modo entrou em contato com a

Conselheira Vera Suckau para explanar sobre o Projeto do Itaú Social que abrange

mais entidades e que segundo informações do site do Itaú, o mesmo não foi

3
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99 contemplado. A Conselheira Vânia sugeriu que se realize uma reunião com todos,

100 para que conheçam o trabalho das entidades. Após estas explanações, o Presidente

101 João informou que não poderá comparecer nesta reunião na ACIC, mas que quem

102 comparecerá será o Conselheiro Darci representando a entidade Escolinha

103 Educacional de Futebol Trianon, a Conselheira Vera Suckau representando a

104 entidade Yacamim e a Vice-Presidente Marleide representando o COMDICACAR. A

105 Vice-Presidente Marleide sugeriu que em outro momento se convide a ACIC para

106 uma reunião com um espaço maior, para que demais entidades possam comparecer.

107 O assunto seguinte foi sobre a gravação do vídeo da Campanha do Imposto de

108 Renda em que o Presidente João informou aos presentes que não há tempo para que

109 todas as entidades explanem sobre seus Projetos no vídeo e sugeriu que o

110 COMDICACAR em nome de todos realize a gravação do mesmo. A sugestão foi

111 aprovada por todos. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA,

112 assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros

113 assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 05 de dezembro de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura

Presidente
Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 18/2016

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR _ reuniu-se

extraordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos às treze

horas e trinta minutos. A Vice-Presidente Marleide Lorenzi iniciou a reunião informando

aos presentes que o Fórum do município de Carazinho entrou em contato solicitando a

presença do Presidente João Roberto Boaventura no mesmo, pois será transferido um

valor de doações para uma conta específica do FMDCA, deste modo ela irá presidir a

reunião e quando o Presidente retornar ele dará continuidade na mesma. 1- Aprovação

da ata 17/2016: A Vice-Presidente Marleide sugeriu que a ata seja aprovada na próxima

reunião e a sugestão foi aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e

enviadas: A Vice-Presidente Marleide sugeriu que as correspondências recebidas e

enviadas sejam lidas na próxima reunião e a sugestão foi aprovada por todos. 3-

Apreciação dos Pareceres da Comissão de Políticas Públicas referente à inscrição

de uma entidade e de um Programa no COMDICACAR: A Secretária Executiva Mayse

realizou a leitura do Parecer nO04/2016 da Comissão de Políticas Públicas referente à

inscrição da entidade Ação Social Projeto Conquistar no COMDICACAR. Após a leitura do

Parecer a Vice-Presidente Marleide informou a todos que será concedido apenas o

Atestado de inscrição com validade de 1 (um) ano. O Parecer foi aprovado por todos sem

ressalvas. Em seguida a Vice-Presidente Marleide informou que com relação à inscrição

do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS no COMDICACAR

é somente a inscrição do Programa de Medidas Socioeducativas e que a Conselheira e

membro da Comissão de Políticas Públicas Silvana Kemmerich não pôde se fazer

presente na reunião mas pela análise que realizou nas documentações essa inscrição é

apenas de ordem legal pois é um órgão governamental. A Vice-Presidente comunicou que

no mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) será o recesso das reuniões e sugeriu

que isto seja apreciado na próxima reunião ordinária que será no mês de fevereiro. A

sugestão foi aprovada por todos. 4- Comissão Especial para apurar a denúncia

realizada à Conselheiros Tutelares: A Vice-Presidente Marleide sugeriu que a formação

desta Comissão seja realizada na reunião ordinária do mês de fevereiro visto que alguns

representantes Governamentais e da Sociedade Civil não estão presentes e esta

sugestão foi aprovada por todos. 5- Proposições: A Vice-Presidente Marleide apresentou

aos conselheiros as decisões tomadas pela Comissão de políticas públicas em reunião

realizada na manhã de hoje extinção da FUNDETEC e do CEMEP, amplíação de Escolas

1
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Municipais de Educação Infantil e ampliação de Escolas Municipais de Ensino

Fundamental. A Vice-Presidente informou a oferta da Educação Profissional não é da

competência do município e que se estes órgãos forem extintos, os recursos financeiros

neles aplicados poderiam ser destinados para a ampliação das seguintes Escolas

Municipais de Educação Infantil João XXIII, Kênia Setti, Princesinha e Ataides Conceição

Osório, bem como para a ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental

Alfredo Scherer, Getúlio Dorneles Vargas e Rufino Leal. Em seguida, as proposições

foram aprovadas por todos sem ressalvas. 6- Assuntos Gerais: A Vice-Presidente

Marleide comunicou aos presentes que recebeu a informação de que há em torno de 30

(trinta) Projetos para serem deliberados no dia de hoje na Câmara Municipal, sendo um

deles de autoria do Executivo Municipal, em que o Pedagogo não pode ser Coordenador

da Casa de Acolhimento. A Vice-Presidente então sugeriu que seja realizado um

manifesto contrário referente à extinção deste cargo em nome do COMDICACAR e esta

sugestão foi aprovada por todos. Após estas colocações, o Presidente João fez uso da

palavra e informou que há dois Conselheiros Tutelares Titulares que estarão de férias no

mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete), deste modo, os Conselheiros Tutelares

Suplentes serão chamados para assumirem suas funções. Para finalizar a reunião, o

Presidente João informou que no mês de janeiro de 2017 (dois mil e dezessete) haverá

recesso das reuniões e questionou aos presentes se o retorno pode ser no dia 06 (seis)

de fevereiro e todos concordaram. Nada mais havendo a constar, encerro a presente

ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais

Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 19 de dezembro de
2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura

Presidente
Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 01/2017
Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às treze

horas e trinta minutos. 1- Aprovação das Atas 17 e 18/2016: O Presidente João

Roberto Boaventura iniciou a reunião dando boas vindas a todos e em seguida

questionou aos Conselheiros se haviam apontamentos referentes às atas 17 e

18/2016. Na oportunidade, a Conselheira Vânia dos Santos realizou algumas

ressalvas na ata 17/2016 e em seguida a mesma foi aprovada pelos presentes. Com

relação à ata 18/2016 a mesma foi aprovada sem ressalvas. 2- Correspondências

recebidas e enviadas: Recebidas: Secretaria Municipal da Fazenda - Setor de

Tesouraria, dois ofícios s/n e Extrato da Conta do Banrisul - Yacamim; Yacamim,

ofício nO44/2016; Secretaria Municipal de Assistência Social, cópia dos ofícios do

Setor de Informática (s/n) e do Controle Interno (nO 365/2016); Controle Interno,

ofícios nO 372, 378, 391/2016 e 012/2017; Conselheiros Tutelares Édipo Estery

Monteiro e Gladis Marli Machado Costa, cópia dos requerimentos de férias para o

mês de janeiro/2017; Fórum de Carazinho, Alvará de Autorização e Comprovante de

Resgate (doação para a conta nO36.306-5 do FMDCA no valor de R$ 11.854,45);

Secretaria Municipal da Administração, Decretos Executivos nO 132, de 06 de

dezembro de 2016, nO007, de 16 de janeiro de 2017 e Portaria nO956, de 23 de

dezembro de 2016; Conselho Tutelar, cópia e-mail FICAis; FUNDESCAR, ofício s/n;

Câmara Municipal de Vereadores, ofício nO 061/2017; SERFO, ofício nO 11/2017;

Comissão de Políticas Públicas do COMDICACAR, ofício nO01/2017. Após a leitura

das correspondências recebidas, a Vice-Presidente Marleide Lorenzi solicitou uma

cópia do ofício n° 061/2017 da Câmara Municipal de Vereadores; Associação Servos

da Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício nO02/2017. Enviadas: Controle Interno,

memorandos nO 61 e 68/2016; Secretaria Municipal de Assistência Social,

memorandos nO 62, 63, 64, 65/2016, 02, 03 e 06/2017; Secretaria Municipal da

Administração, Resoluções nO 34, 35, 36, 37/2016, 01, 02/2017 e memorando nO

67/2016; Setor de Informática, memorando nO66/2016; Rádio Gazeta - Programa

Paulo Silva, Nota de Esclarecimento; Banco do Brasil, ofício n° 01/2017;

Departamento Pessoal, memorandos nO01 e OS/2017 e Atas de Registro do Conselho
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Tutelar (Suplentes); Escritório Contalex, ofício na 02/2017; ACIC, ofício na 03/2017;

Rádio Gazeta, ofício nO04/2017 e Nota de Agradecimento; Jornal Diário da Manhã,

ofício nOOS/2017 e Nota de Agradecimento; Setor de Tesouraria, memorando nO

04/2017; Presidente do COMDICACAR, ofício nO01/2017 (Comissão de Políticas

Públicas); Câmara Municipal de Vereadores, ofício nO07/2017. 3- Lei 13.019/2014 -

Presença Daniel Orçamento e Tatiana Controle Interno: O Presidente João

agradeceu a presença do Sr. Daniel Schu do Setor de Orçamento e da Sra. Tatiana

Shãfer do Setor de Controle Interno e informou aos presentes que os mesmos iriam

explanar acerca da Lei 13.019/2014 que entrou em vigor no dia 01 de janeiro do

corrente ano, visto que já havia tido uma reunião com a Sra. Tatiana para abordar

assuntos referentes à esta Lei, em seguida o Presidente passou a palavra aos

mesmos. O Sr. Daniel informou aos presentes que desde o mês de agosto de 2016

há uma ordem de serviço do município para instituir uma Comissão para estudar a Lei

13.019/2014 e que foi finalizado o Decreto que regulamenta a mesma em âmbito

Federal. Dando continuidade, o Sr. Daniel relatou que foi realizado um estudo das

normas gerais de como vai funcionar a celebração de parcerias no municipio em que

a Vice-Presidente Marleide Lorenzi representou o COMDICAR na Comissão. Quanto

aos regulamentos da seleção de projetos, o Sr. Daniel informou que deve ser

realizado um Edital na área da criança e do adolescente em que o COMDICACAR

previamente deve elaborar uma Resolução definindo, onde o objetivo é que no

COMOICACAR se selecione pessoas para uma Comissão provisória para estudar e

discutir esta Lei, e em seguida uma Comissão para analisar e elaborar uma

Resolução, que em seguida será encaminhada ao Prefeito para a realização dos

contratos, não sendo mais necessário ser encaminhado para a Câmara Municipal de

Vereadores. Segundo o Sr. Daniel o ideal era que os membros desta Comissão não

fossem representantes de entidades, pois na própria Lei consta que para seleção dos

projetos nenhum membro pode ter vínculo com entidade nos últimos 5 anos. Esta

Comissão provisória por enquanto não será a que irá selecionar os projetos, mas

posteriormente será podendo os membros ser modificados. Dando continuidade, o Sr.

Daniel explicou que o membro que representa o esporte não pode selecionar projetos

de esporte, mas pode de outra área, como a educação. Para finalizar suas

explanações, o Sr. Daniel relatou que o projeto deve arrecadar 70 % do valor previsto,
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se não captar isto, o valor é repassado para o FMDCA. A Vice-Presidente Marleide

sugeriu que se crie uma Comissão provisória, para tratar somente como regulamentar

os recursos da primeira fase do Imposto de Renda que já estão disponíveis, visto que

as entidades necessitam acessar os mesmos, sendo que posteriormente se cria uma

Comissão permanente. Após discussões, a Comissão provisória ficou composta pelos

seguintes membros: Governamental: Ivânio Lima Martins e Valéska Walber,

Sociedade Civil: Marleide Lorenzi e Carmen Argenton. 4- Relatório de Atividades

2016 e Plano de Ação 2017 COMDICACAR: A Vice-Presidente Marleide informou

aos presentes que o Relatório de Atividades 2016 do COMDICACAR foi realizado

pela Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso. Segundo a Vice-Presidente o

mesmo está correto, porém deve ser analisado pelas Comissões permanentes do

COMDICACAR para ser mais aprofundado, sendo que quando estiver pronto será

repassado aos Conselheiros, junto do Plano de Ação 2017 o qual também será

elaborado pelas Comissões. 5- Comissão Especial para apurar a denúncia

realizada à Conselheiros Tutelares: Esta Comissão não foi criada nesta reunião

devido a falta de quórum. 6- Eleição Suplementar Conselho Tutelar: A Vice-

Presidente Marleide informou que conforme a legislação se há somente dois

suplentes no Conselho Tutelar, deve ser realizada Eleição Suplementar, pois é

necessário mais de três suplentes. Segundo a Vice-Presidente não é preciso quórum

para decidir se esta eleição será realizada, pois faz parte da legislação. 7-

Apresentação de propostas: A Vice-Presidente Marleide apresentou quatro

propostas da Comissão de Políticas Públicas a qual ela é Presidente. Estas propostas

já foram aprovadas por unanimidade na reunião plenária do dia 19 de dezembro de

2016, mas ficaram de ser apresentadas com mais detalhes nesta primeira reunião

plenária de 2017. Segundo a Vice-Presidente cada documento consta a proposição,

fundamentação legal, relatório, análise da matéria, decisão da Comissão e decisão da

plenária, as quais podem ser encaminhadas por e-mail para todos os Conselheiros.

Segue as propostas: 1- Extinção da FUNDETEC, a qual o Prefeito da gestão de 2016

aprovou, sendo também aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores; 2- Extinção

do CEMEP; 3- Ampliação das Escolas Municipais de Educação Infantil. Na

oportunidade foi entregue aos presentes um levantamento escolar o qual foi discutido

por todos; 4- Ampliação das Escolas Municipais de Ensino Fundamental, visando o

3
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96 atendimento da pré-escola. Após a apresentação e discussão das propostas, a Vice-

97 Presidente Marleide informou que as próximas propostas eram para ter sido

98 discutidas em uma reunião com a Comissão de Políticas Públicas, porém não foi

99 possivel devido à falta de quórum, deste modo, a referida Comissão irá se reunir

100 novamente, para posteriormente ser apresentado em plenária, sendo que são

101 propostas referentes ao passeio público nas Escolas, o qual não pode ser realizado

102 pela Secretaria Municipal de Educação e sim pela Secretaria de Obras. Segundo a

103 Vice-Presidente, se não houver uma reunião extraordinária do COMDICACAR, este

104 documento será encaminhado sem ser apresentado em plenária, pois é uma

105 proposta. A outra proposta que será apresentada na próxima reunião é referente à

106 redução de gastos com a Gestão do sistema municipal de ensino, para que assim

107 possa se investir na Educação Infantil. Para finalizar, a Vice-Presidente informou aos

108 presentes que os documentos de renovação de registro no COMDICACAR da

109 entidade Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio não foi analisado

110 ainda porque por primeiro não houve quórum na reunião da Comissão de Políticas

111 Públicas e também porque será realizada uma reunião com a Secretária Municipal de

112 Educação devido à mistura entre Instituição e Escola, sendo que deve haver um

113 posicionamento da Secretária para que a Comissão possa realizar uma visita. A

114 Conselheira e membro da Comissão do FMDCA Vânia dos Santos, fez uso da palavra

115 informando que deve ser vista esta situação devido ao rateio da Campanha do

116 Imposto de Renda, caso seja necessário será modificado, podendo este assunto ser

117 discutido em uma reunião extraordinária. 8- Apreciação do Parecer na 08 e 09/2016

118 da Comissão do FMDCA referente à prestação de contas das entidades Vasco

119 da Gama, Trianon e Cáritas e Rateio da 13 fase da Campanha do Imposto de

120 Renda 2016/2017: A Conselheira e membro da Comissão do FMDCA Vânia dos

121 Santos, realizou a leitura dos Pareceres 08 e 09/2016 referente às prestações de

122 contas das entidades Vasco da Gama, Trianon e Cáritas, em que a Comissão

123 homologou as referidas prestações de contas, sendo que os apontamentos serão

124 encaminhados diretamente às entidades e o Controle Interno também aprovou as

125 mesmas. Em seguida, a Conselheira Vânia entregou aos presentes a tabela do rateio

126 dos valores da primeira fase da Campanha do Imposto de Renda (em anexo à esta

127 ata), realizando a leitura detalhada da mesma. Na oportunidade, a Conselheira

4
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128 explicou que a tabela elaborada pela ACIC está com os valores diferentes do que foi

129 entregue, pois a mesma está sem a retenção dos 20 % do FMDCA e está com o valor

130 da Campanha do Imposto de Renda do Idoso. Em seguida a Conselheira explicou

131 novamente os critérios de rateio e informou que a tabela de critérios está disponível

132 no COMDICACAR para quem quiser ter acesso. Para finalizar, o Conselheiro José

133 Amadeu Tolotti questionou sobre a doação realizada pelo Fórum e a Conselheira

134 Vânia relatou que não está neste rateio, pois não faz parte da Campanha do Imposto

135 de Renda, sendo que foi uma doação realizada na conta de pessoas físicas e

136 jurídicas. 9. Assuntos Gerais (Mudança Sercesa no quadro dos Conselheiros da

137 Sociedade Civil): Por falta de tempo este assunto será discutido na próxima reunião.

138 Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária

139 Executíva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio

140 de presenças. Carazinho, 06 de fevereiro de 2017.

141

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura

Presidente

Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 02/2017

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, o Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho -

COMDICACAR - reuniu-se extraordinariamente, nas dependências da Sala de

Reuniões dos Conselhos, às treze horas e trinta minutos. 1- Mudança SERCESA

no quadro dos Conselheiros da Sociedade Civil: O Presidente João Roberto

Boaventura iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informou que se

fazia presente na mesma os representantes da entidade Sercesa. O Presidente

informou a todos que encaminhou à entidade um pedido de informações,

solicitando se a mesma iria dar continuidade com seus trabalhos devido aos

recursos captados na Campanha do Imposto de Renda. Em seguida, o Presidente

João passou a palavra aos representantes do Sercesa. O Presidente da entidade

Sr. José Martins, informou que com a perda do ginásio a entidade se

desestruturou, tentou duas vezes realizar uma reunião para reformular a Diretoria,

porém isto não foi possivel. Sr. José também informou que era Presidente até o

ano passado, agora seu mandato venceu e a entidade está sem Presidente, mas

ele ainda responde pela mesma. Segundo o Sr. José, a entidade irá continuar

com seus trabalhos, porém com menos categorias. O Presidente João questionou

se o projeto do COMDICACAR está sendo executado e o Sr. José referiu que sim.

A Vice-Presidente Marleide solicitou que a entidade encaminhe ao COMDICACAR

dois ofícios, um informando o mandato da antiga Diretoria e que a mesma está se

reestruturando e outro que vão continuar com a execução das atividades, mas

com menos categorias, para que as Comissões analisem. A Vice-Presidente

também informou para os demais representantes de entidades que se faziam

presentes para que quando ocorra qualquer alteração, seja de local ou pessoas

que estão coordenando, que seja informado ao COMDICACAR. Dando

continuidade neste assunto, o Presidente João informou que a entidade perdeu a

cadeira no quadro dos Conselheiros do COMDICACAR, pois não comparecerem

mais nas reuniões, diante disto, será aberto um novo Edital, onde outras

entidades podem se candidatar. A Vice-Presidente Marleide mencionou que

alguns representantes Governamentais também não frequentam as reuniões e

1

mailto:comdica@carazinho.rs.gov.br


MUNICíPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente

Regulamentado através da Lei Municipal nO7.889, de 23 de dezembro de 2014.

•

•

31

32

33

34

35

36
37
38
39
40

41

42
43

44
45
46

47
48
49
50

51

52
53

54
55

56

57

58

59
60
61

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 112 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - comdica@carazinho.rs.gov.br

não perdem sua vaga, também sugeriu que seja realizada uma reunião com o

Prefeito para discutir sobre a importância do Conselho. A Conselheira Vânia dos

Santos sugeriu que seja encaminhado um oficio para os Conselheiros que não

participam. Para finalizar, a Conselheira Márcia Menta da Costa informou aos

presentes que foram criadas 209 vagas na Educação Infantil, para crianças com

faixa etária entre 04 e 05 anos ainda há vagas, sendo que a dificuldade de vagas

é de crianças com faixa etária entre O a 03 anos. 2- Comissões COMDICACAR:

Permanentes, Lei 13.019/2014 e Comissão Especial para apurar denúncia

realizada à Conselheiros Tutelares: O Presidente João informou aos presentes

que com a saida de alguns Conselheiros Governamentais do COMDICACAR que

faziam parte das Comissões permanentes, é necessário realizar as devidas

substituições. Na Comissão de Políticas Públicas, a Conselheira e representante

da 39a CRE Solange Salete Fernandes de Moraes irá substituir a Sra. Neli

Bianquini, conforme já havia sido previamente conversado com a mesma. Quanto

à Comissão do FMDCA, o Presidente João questionou quem gostaria de substituir

a Sra. Nara Borba. Após discussões, a Conselheira e representante da Secretaria

Municipal da Administração Maria de Lourdes de Morais que irá substitui-Ia.

Dando continuidade, o Presidente João informou que na última reunião foi criada

uma Comissão provisória referente à Lei 13.019/2014 e que na mesma foi

decidido que a Vice-Presidente Marleide iria fazer parte desta Comissão, porém

posteriormente o Presidente optou por fazer parte da Comissão, permanecendo a

Vice-Presidente Marleide como assessora. O Presidente também informou que já

podem iniciar os trabalhos desta Lei. Após discussões, a reunião ocorrerá na

próxima quarta-feira no turno da tarde. A Comissão seguinte a ser discutida foi

referente à abertura de sindicância de dois Conselheiros Tutelares. Na

oportunidade, a Vice-Presidente Marleide informou aos presentes que a pessoa

que denunciou os fatos no COMDICACAR, também denunciou no Ministério

Público. Diante disto, a Vice-Presidente propôs à plenária para não abrir este

processo de sindicância, devido aos problemas que o colegiado está enfrentando

e também por já ter sido encaminhado ao Ministério Público. A Conselheira Vânia

fez uso da palavra e relatou que independente de ter sido encaminhado ao

2
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Ministério Público deve ser apurado, sendo preciso ouvir as partes e dependendo

da situação apenas se adverte e informa os órgãos competentes, mesmo que

tenha problema com falta de Conselheiros no COMDICACAR. Após discussões, a

Comissão para apurar possível infração de Conselheiros Tutelares ficou composta

pelos seguintes membros: Governamentais: Márcia Menta da Costa e Tatiane

Mumbach Fragozo. Sociedade Civil: Darci Guimarães e Fátima Vargas. O

Presidente João informou que a Comissão possui 45 dias a partir de hoje para

apurar esta possível infração e apresentar em plenária o relatório final. A primeira

reunião será na próxima quarta-feira no turno da manhã. 3- Proposição na

01/2017 referente à mudança de endereço da sede dos Conselhos: O

Presidente João informou aos presentes que a Secretária Municipal de

Assistência Social Sra. Andreia Schmitz, comunicou a ele sobre a troca de salas

dos Conselhos, com a justificativa de contenção de despesas, sendo necessário

mudar para onde era a Secretaria Municipal do Desenvolvimento. Dando

continuidade, o Presidente relatou que foi até este local com a Secretária para

conhecer o mesmo, porém não é adequado, tem mais setores em volta, onde é

fechado com divisórias e em cima é aberto. Segundo o Presidente, o

COMDICACAR trata de assuntos sigilosos, desde denúncias, doadores da

Campanha do Imposto de Renda, não sendo viável se mudar para lá. A Comissão

de Políticas Públicas também foi conhecer o local e em seguida a Vice-Presidente

Marleide se reuniu com o Presidente João, onde foi decidido que se elaborasse

uma proposição para a Secretária para que a mesma reveja esta situação de

troca de salas, sendo esta proposição elaborada pela Vice-Presidente Marleide, a

qual já foi entregue e o COMDICACAR está aguardando a resposta. A Vice-

Presidente Marleide informou aos presentes que esta proposição sob nO01/2017,

está disponível para quem quiser acessar, neste documento consta a

fundamentação legal, relatório da situação e proposição de se permanecer onde

está ou se mudar para outro lugar adequado. Na oportunidade, a Conselheira

Vânia pediu que este documento fosse encaminhado por e-mail. Para finalizar

este assunto, a Vice- Presidente Marleide informou que o COMDICACAR não

possuía rubricas para este gasto, porém no momento há orçamento. 4-
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93 PROPOSiÇÃO - CPP- COMDICACAR N° 01/2017: Propõe ao Executivo

94 Municipal a construção de passeios públicos nas Escolas Municipais de

95 Educação Infantil e de Ensino Fundamental através da Secretaria Municipal

96 de Obras Públicas: A Vice-Presidente Marleide iniciou este assunto informando

97 que a Comissão de Políticas Públicas a qual ela é Presidente elaborou duas

98 proposições para que o COMDICACAR se manifeste. A proposição nO01/2017 é

99 referente aos passeios públicos nas escolas, onde a Vice-Presidente apresentou

100 slides com fotos das Escolas onde os mesmos são necessários. Após a leitura

101 detalhada do documento e discussões, esta proposição foi aprovada por todos. 5-

102 PROPOSiÇÃO - CPP- COMDICACAR N° 02/2017: Propõe ao Executivo

103 Municipal a redução de gastos com a Gestão do Sistema Municipal de

104 Ensino: A proposição na 02/2017 da Comissão de Políticas Públicas também foi

105 apresentada pela Vice-Presidente Marleide, a qual se refere à redução de gastos

106 com a gestão do sistema municipal de ensino, onde ela realizou uma pesquisa no

107 site do Tribunal de Contas. Estes gastos são com pessoal, aluguel, expedientes,

108 podendo ser utilizado para outros fins, tais como a Educação Infantil. Após a

109 leitura detalhada do documento, esta proposição foi aprovada por todos. Para

110 finalizar, a Vice-Presidente Marleide informou que ambas as proposições foram

111 entregues para a Secretária Municipal de Educação Sra. Sandra Citolin, sendo

112 que a mesma relatou que irá auxiliar no que for preciso. Quanto às proposições

113 apresentadas na última reunião ordinária, estas também foram entregues para a

114 referida Secretária. 6- Processos de inscrição e/ou renovação de inscrição de

115 entidades e de programas: A Vice-Presidente Marleide informou aos presentes

116 que o tempo de registro das entidades no COMDICACAR é de 04 anos e de

117 inscrição de programas é de 02 anos. Dando continuidade, a Vice-Presidente

118 informou que a Comissão de Políticas Públicas está trabalhando com duas

119 situações pendentes, sendo as mesmas: renovação de registro da entidade

120 Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio e inscrição de

121 programa do Centro de Referência Especializado de Assistência Social- CREAS.

122 A Vice-Presidente Marleide informou aos presentes que ainda não foi finalizado o

123 Pare,cer da entidade Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio,

4
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124 pois primeiro será realizada uma reunião com a Secretária Municipal de Educação

125 Sra. Sandra Citolin, após isto a Comissão irá fazer uma visita na Escola, sendo

126 que gostaria que algum representante da SMEC também se fizesse presente.

127 Segundo a Vice-Presidente, este procedimento deve ocorrer para que se

128 esclareçam algumas questões. A Conselheira Márcia questionou se o projeto da

129 entidade está correto, pois os recursos captados para a mesma foram destinados

130 quando a inscrição estava regular. A Vice-Presidente Marleide então relatou que

131 para a entidade receber este recurso deve estar com sua inscrição renovada, sua

132 situação não é irregular, mas sim a forma da inscrição que não deixa claro

133 algumas questões. O representante da entidade Sr. Edgar Back, questionou o

134 motivo da Comissão não ir visitar apenas a entidade e sim a Escola como referido

135 inicialmente. A Vice-Presidente Marleide explicou que não irá se manifestar no

136 momento, que primeiramente é necessário realizar esta visita e que a Comissão

137 de Políticas Públicas gostaria de ver a possibilidade de fornecer a renovação por

138 04 anos e não 01 ano como foi da outra vez. Quanto à visita na Escola, a Vice-

139 Presidente mencionou que a mesma pode ocorrer a qualquer momento, pois o

140 Conselho tem esse direito, porém como há um Conselho Municipal de Educação,

141 é viável que seja feita esta reunião com a Secretária, a fim de evitar conflitos. A

142 Assistente Social da entidade, Sra. Débora Satre fez uso da palavra e mencionou

143 que estas questões que não estão claras podem ser repassadas para a entidade

144 sem que seja realizada esta visita e salientou que o trabalho desenvolvido pela

145 Escola é um e pela Associação é outro, apenas estão juntos por ser no mesmo

146 local, mas as atividades são diferentes. Para finalizar, a Vice-Presidente Marleide

147 relatou que irão realizar esta visita, pois foi uma decisão unânime. 7- Assuntos

148 Gerais: A Conselheira Vânia questionou aos presentes se o rateio da primeira

149 fase da Campanha do Imposto de Renda realizado pela Comissão do FMDCA

150 permanece com os mesmos critérios ou irá ser conforme a Lei 13.019/2014. A

151 Vice-Presidente Marleide referiu que permanece o mesmo. A Conselheira Vânia

152 então informou que a situação da entidade Sercesa já foi discutida no início da

153 reunião, sendo que os mesmos irão utilizar os recursos, deste modo, a Comissão

154 do FMDCA deve se reunir para elaborar a Resolução para repassar estes
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155 recursos da Campanha do Imposto de Renda para as entidades. O assunto

156 seguinte foi abordado pela Conselheira Tutelar Gladis Costa, em que a mesma

157 comunicou aos presentes que o Conselho Tutelar recebeu um kit do Governo

158 Federal, onde já receberam 05 computadores, 1 impressora, 1 bebedouro e 01

159 geladeira. Segundo a Conselheira, falta receberem um carro, porém com a troca

160 de Governo, também troca o nome do Prefeito, então será necessário aguardar.

161 Para finalizar, a Conselheira Vânia sugeriu que se entre em contato com a

162 Secretaria Municipal da Administração para que se adquira um ar condicionado

163 para a sala dos Conselhos. Nada mais havendo a constar, encerro a presente

164 ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais

165 Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 23 de fevereiro

166 de 2017.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

• João Roberto Boaventura

Presidente

Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 03/2017

Aos seis dias do mês de março de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se ordinariamente, nas

dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às treze horas e trinta minutos. 1:
Aprovação das atas 01 e 02/2017: O Presidente João Roberto Boaventura iniciou a reunião

questionando aos presentes se haviam apontamentos referentes às atas. A Secretária

Executiva Mayse de Mello Fragoso realizou algumas ressalvas na ata nO01/2017 e a Vice-

Presidente Marleide Lorenzi realizou algumas ressalvas na ata nO02/2017, em seguida as

mesmas foram aprovadas por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: CEDICA, ofício n° 01/2017; Controle Interno, ofícios nO32 e 51/2017; SMAS, cópia

ofício n° 35/2017 encaminhado à Secretaria Municipal da Fazenda; APAE, ofício n° 15/2017;

Yacamim, ofício nO03/2017; Conselheira Tutelar Adriana Ferreira Hartmann, cópia protocolo

de requerimento de férias; CIEE, documento s/n, nota de esclarecimento; Ação Social Projeto

Conquistar, ofício nO 02/2017; Sercesa, ofícios nO 02 e 03/2017. Após a leitura das

correspondências recebidas, a Conselheira Vânia dos Santos sugeriu que seja encaminhada

por e-mail a solicitação de informações referente à Diretoria das entidades. Em seguida foi

discutido pela plenária sobre a Campanha do Imposto de Renda e na oportunidade a

Conselheira Silvana Kemmerich sugeriu que se divulguem os serviços prestados pelas

entidades, como cartões de cachorro quente ou galeto com massa, entre outras atividades.

Após estas colocações, a Conselheira Fátima Varela fez uso da palavra e questionou ao

representante da entidade Sercesa que se fazia presente na reunião, Sr. César Severo, a

respeito de a entidade estar sem Diretoria no momento, visto que o tempo de mandato

acabou, desta forma, a Conselheira perguntou quando haverá nova eleição para definir a

Diretoria, devendo ser verificado o que consta no Estatuto Social da entidade. A Vice-

Presidente Marleide analisou o referido Estatuto e no mesmo consta que a Diretoria possui

mandato de um ano podendo haver recondução. A Vice-Presidente então solicitou à entidade

que entregue a cópia da ata do ano passado que não consta nos documentos da entidade.

Enviadas: Controle Interno, memorando nO 07/2017; Setor de Patrimônio, memorando n°

08/2017; Sercesa, ofício n° 08/2017; Secretaria Municipal da Administração, Resoluções nO03,

04 e OS/2017; Vasco da Gama, ofício nO09/2017; Trianon, ofício nO10/2017; Cáritas, ofício nO

11/2017; Departamento Pessoal, memorandos n° 09, 10 e 13/2017 e Atas de Registro do

Conselho Tutelar (suplentes); Secretaria Municipal de Assistência Social, memorandos nO11,

12 e 14/2017; Prefeito Municipal, memorando n° 15/2017; Secretaria Municipal da Fazenda e

Arrecadação, memorando nO16/2017. 3- Informações da Comissão de Políticas Públícas:

A Vice-Presidente do COMDICACAR e Presidente da Comissão de Políticas Públicas Marleide
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Lorenzi, iniciou este assunto informando que ela junto dos demais membros da Comissão de

Políticas Públicas realizaram uma visita ao Centro de Referência Especializado de Assistência

Social de Carazinho - CREAS, para uma reunião onde foi discutido acerca da inscrição do

Programa de Medidas Socioeducativas no COMDICACAR. A Vice-Presidente Marleide

também informou que o CREAS ficou de realizar as devidas adequações solicitadas pela

Comissão para posteriormente encaminhar ao Conselho. O assunto seguinte foi referente à

renovação de registro no COMDICACAR da entidade Associação Servos da Caridade -

Patronato Santo Antônio, em que a Vice-Presidente do COMDICACAR e Presidente da

Comissão de Políticas Públicas Marleide informou aos presentes que a Comissão decidiu se

manifestar antes de realizar a visita a entidade e ainda irá verificar se a mesma será

necessária. Quanto ao Projeto da Escolinha de Futebol a Vice-Presidente explicou que o

mesmo está adequado, sendo que os problemas estão relacionados á Instituição. A entidade

só irá receber recursos se estiver com a inscrição regular no COMDICACAR, o que no

momento está irregular, pois as crianças e adolescentes que constam nas atividades são as

que frequentam o turno integral da EMEF Patronato Santo Antônio, mantida pela Secretaria

Municipal de Educação e Cultura. Após estas colocações a Vice-Presidente realizou a leitura

breve do Parecer nO01/2017 referente à renovação de registro desta entidade. Após a leitura

do Parecer, a Assistente Social da entidade Sra. Débora Satre informou que há um mapa das

partes alugadas que pode ser anexado nos documentos que serão encaminhados ao

COMDICACAR. A Vice-Presidente Marleide informou a todos que a renovação de registro

desta entidade no COMDICACAR no momento não será colocada em discussão, pois a

mesma não apresenta clientela condizente com as normas deste colegiado. Deste modo, a

Comissão apenas apresentou o Parecer com providências, tendo sido lido, discutido e

comentado entre os presentes. Considerando que não havia quórum, ficou decidido

encaminhar cópia do Parecer para a SMEC e para a entidade Associação Servos da Caridade

- Patronato Santo Antônio e também para os Conselheiros do COMDICACAR solicitando a

leitura prévia, pois será votado na próxima reunião. Nada maís havendo a constar, encerro a

presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais

Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 06 de março de 2017.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura

Presidente

Marleide Lorenzi

Vice - Presidente
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ATA 04/2017

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às treze

horas e trinta minutos. 1- Aprovação da ata 03/2017: O Presidente João Roberto

Boaventura iniciou a reunião questionando aos presentes se haviam apontamentos

referentes às atas e a Vice-Presidente Marleide Lorenzi sugeriu que se retirasse a

aprovação da ata da pauta para ser discutida em outra reunião, devido às ressalvas

que devem ser realizadas. A sugestão foi aprovada por todos. 2- Correspondências

recebidas e enviadas: Recebidas: Controle Interno, oficios na 056, 065, 076 e

079/2017; Escritório Contalex, ofício s/n; Conselho Tutelar ofícios s/n, nO 115 e

136/2017; Ministério Público, convite nO066/2017; Yacamim, oficios nO07 e 12/2017;

ACADEV, ofício nO 015/2017; Associação Servos da Caridade - Patronato Santo

Antônio, ofício nO 007/2017; MOCOCA, oficio recebido por e-mail nO 025/2017;

Sercesa, oficio nO 01/2017 e cópia não autenticada da Ata da Assembléia Geral

Ordinária 2017; Trianon, ofício nO 16/2017. Enviadas: Secretaria Municipal da

Administração, Edital Eleição Sociedade Civil e Resoluções nO 06, 07, 08, 09 e

10/2017; Ministério Público, ofício nO 12/2017; Associação Servos da Caridade -

Patronato Santo Antônio, ofício nO 13/2017; SMEC, ofício nO 14/2017; SMAS,

memorando nO 17/2017; APAE, Atestado de Pleno e Regular Funcionamento;

Conselho Tutelar (Conselheira Tutelar Adriana Ferreira Hartmann), ofício nO15/2017.

3- Eleição Sociedade Civil COMDICACAR: A eleição da Sociedade Civil do

COMDICACAR possui ata própria. 4- Segunda fase Campanha do Imposto de

Renda 2016/2017: O Presidente João passou a palavra para a Secretária Executiva

Mayse de Mello Fragoso, a qual informou aos presentes que na Campanha do

Imposto de Renda do ano passado a Comissão da Campanha elaborou um material

de divulgação da segunda fase, o que poderia ser realizado para este ano também.

Na oportunidade o Presidente João comunicou que o Conselheiro e representante da

entidade Vasco da Gama Sr. José Amadeu Tolotti foi informado pela Prefeitura

Municipal de que para os valores da Campanha ser liberados o COMDICACAR

deveria encaminhar um documento, porém, segundo o Presidente o mesmo já foi

1
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encaminhado no dia 13 de março do corrente ano para a Secretaria Municipal da

Administração. 5- Proposições: Inicialmente a Vice-Presidente Marleide realizou

algumas explanações referentes à Lei 13.019/14, onde os trabalhos da mesma são

complexos, sendo que o COMDICACAR necessitará de auxílio, devendo ter o aval do

Gestor do FMDCA, sendo estes a Secretária Municipal de Assistência Social Sra.

Andreia Schmitz e o Secretário Municipal da Fazenda Sr. Adroaldo De Carli. Na

oportunidade a Conselheira Silvana Kemmerich questionou como ficariam os valores

dos Projetos da Campanha do Imposto de Renda que já foram aprovados. A Vice-

Presidente Marleide então explicou que este ano poderá haver uma transição, através

de dispensa do Edital de chamamento público. Após estas explanações, a Vice-

Presidente sugeriu a designação da funcionária pública Sra. Tereza de Oliveira,

representando a Secretaria Municipal da Administração para auxiliar neste processo e

esta sugestão foi aprovada por todos. Para finalizar este assunto o Presidente João

mencionou que o Grupo de Trabalho da Lei 13.019/2014 irá apenas auxiliar a

Comissão do FMDCA. A primeira proposição apresentada pela Vice-Presidente

Marleide foi referente ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social,

em que a Comissão de Politicas Públicas a qual é Presidente, recebeu no ano

passado uma documentação para inscrever o Programa de Medidas Socioeducativas

no COMDICACAR. A Comissão já compareceu ao CREAS para realizar algumas

orientações de como inscrever este Programa e o mesmo irá se adequar, deste modo

deve ser encaminhado um oficio para a Secretaria Municipal de Assistência Social

com estas informações. A proposição seguinte foi referente à Casa de Acolhimento

Institucional Professora Odila, em que a Vice-Presidente informou que será

encaminhado um ofício informando a Secretaria Municipal de Assistência Social de

que no ano passado a Comissão de Políticas Públicas realizou uma visita na Casa de

Acolhimento, onde também se realizou uma reunião com a Secretária da época e em

outra reunião se fez presente a Coordenadora da Casa, sendo que foi informado que

o Regimento Interno da mesma deveria ser homologado pela Gestora e ser

repassado ao COMDICACAR, porém não receberam esta documentação até o

momento, deste modo a Casa está sem inscrição no COMDICACAR. Para finalizar, a

Vice-Presidente Marleide informou aos presentes que os assuntos relacionados ao

CREAS, Casa de Acolhimento e Associação Servos da Caridade Patronato Santo
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ATA OS/2017

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às treze

horas e trinta minutos. 1- Aprovação das atas 03 e 04/2017 e Ata de Eleição da

Sociedade Civil: O Presidente João Roberto Boaventura iniciou a reunião

questionando aos presentes se haviam apontamentos referentes às atas 03 e

04/2017 e a ata de Eleição da Sociedade Civil. Não houveram apontamentos e as

referidas atas foram' aprovadas por todos. 2- Correspondências recebidas e

enviadas: Recebidas: DPM, Programação Capacitação; Trianon, Convite; Conselho

Tutelar, ofício na 161/2017; CREAS, ofício nO 127/2017 e ofício circular nO02/2017;

Ministério Público, notificação nO 084/2017 e ofício nO 036/2017; Controle Interno,

ofícios nO 108 e 122/2017; APAE, cadastro de alunos; Veterano, ofício s/n; SMAS,

ofício nO 72/2017; Quatrum, Termo de Doação cadeiras; Associação Servos da

Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício nO012/2017; Yacamim, convite. Enviadas:

SMAS, ofícios CPP nO08 e 09/2017; Veterano, ofício nO16/2017; Yacamim, Atestado

de Pleno e Regular Funcionamento; Secretaria Municipal da Administração,

memorandos nO18 e 19/2017; CREAS, ofício nO17/2017; Escritório Contalex, ofício nO

18/2017; Ministério Público, ofício nO 19/2017; Patrimônio, memorando nO20/2017;

Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, Declaração Inscrição. 3-

Apreciação da plenária do Relatório de Apuração de Infração Disciplinar de

Conselheiros Tutelares realizado pela Comissão Especial: O Presidente João

iniciou este assunto passando a palavra para a Conselheira e membro da Comissão

Especial de Sindicância Márcia Menta da Costa para que a mesma realizasse a

leitura do Relatório de Apuração de Infração Disciplinar dos Conselheiros Tutelares

Adriana Ferreira Hartmann e Édipo Estery Monteiro. A Conselheira Márcia realizou a

leitura detalhada do referido Relatório que foi elaborado pela Comissão Especial de
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Sindicância. A conclusão da Comissão é que: "Diante do exposto e das diligências

realizadas para fins de apuração dos fatos da denúncia, esta Comissão Especial

entende não haver indícios de transgressão por parte dos Conselheiros Tutelares

Adriana Ferreira Hartmann e Édipo Estery Monteiro, pois ficou evidenciado nos autos

que os mesmos não possuem vínculos com a família da menor NA e também por

terem realizado os procedimentos corretos em relação ao fato ocorrido". Após a

leitura o Relatório foi aprovado por todos sem ressalvas. 4- Assuntos Gerais:

Inicialmente a Conselheira Fátima Varela relatou aos presentes a preocupação dos

representantes das entidades desportivas, que atendem crianças e adolescentes no

contra turno escolar, relativo ao Projeto de Lei, que o prefeito pretende encaminhar à

Câmara de Vereadores cancelando a doação de um terreno localizado junto ao

Hospital Operário, bairro Ouro Preto, o qual havia sido doado a um grupo da Terceira

Idade, onde seria construído um pavilhão para uso de todos os grupos da Terceira

Idade da cidade de Carazinho. Em contrapartida, a Prefeitura Municipal colocará à

disposição dos grupos acima referidos, o Ginásio Esportivo da Acapesu, por 30 finais

de semana ao longo de 20 anos. Segundo a Conselheira, se o espaço for preenchido

com cadeiras e mesas não haverá espaço para as práticas desportivas. A Conselheira

Fátima relatou que, em conversa com o Prefeito Municipal, ouviu do mesmo que as

entidades esportivas podem utilizar o Ginásio do Grêmio Aquático, porém este clube

cobra R$ 80,00 a hora utilizada e o ginásio da FUNDESCAR não comporta mais

crianças e adolescentes. Após estas explanações, a Conselheira Fátima informou aos

presentes que está sendo realizado um abaixo assinado pelos representantes das

entidades, o qual será encaminhado à Câmara de Vereadores. Após este relato, a

Vice-Presidente Marleide Lorenzi disse ser inviável a utilização simultânea das

atividades no referido Pavilhão das atividades dos grupos da Terceira Idade e das

atividades esportivas das crianças e adolescentes, principalmente pelo estrago que

poderão ocorrer no piso. Disse também, a Vice-Presidente Marleide que vê como

papel do COMDICACAR entrar em contato com o Prefeito Municipal, visto que é

2
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papel do mesmo priorizar o atendimento às crianças e adolescentes. O Conselheiro

Ivânio Lima Martins sugeriu que se crie uma Comissão para averiguar esta questão e

esta sugestão foi aprovada por todos. Após discussões a referida Comissão ficou

composta pelos seguintes membros: Marleide Lorenzi, Vera Anita Suckau, Ivânio

Lima Martins, ítalo Rodrigo Kirchheim e Luiz Roberto Barp, estes últimos são

representantes da ACIC. O segundo assunto foi abordado pelo Conselheiro Darci

Guimarães, presidente do TRIANON, em que o mesmo informou, e posteriormente irá

encaminhar por escrito para o COMDICACAR, que um representante da entidade

Sercesa está visitando as residências das famílias das quais as crianças e

adolescentes já participam do TRIANON a fim de convidar os mesmos para

emergirem para o Sercesa. A Conselheira Silvana sugeriu que o COMDICACAR

encaminhe uma nota alertando a entidade do Sercesa que o referido fato não é legal.

Esta sugestão foi aprovada por todos. O terceiro assunto foi abordado pela

representante da entidade Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio

Débora Satre se será realizada a Conferência Municipal da Criança e do Adolescente,

o Presidente João informou que a Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso

pesquisou no site do CONANDA e não encontrou dados sobre as Conferências, desta

forma, irá conversar com a Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Andreia

Schmitz para resolver esta questão. O último assunto foi iniciado pelo Presidente

João em que o mesmo comunicou aos presentes que ele junto com a Vice-Presidente

Marleide realizaram uma reunião com o Prefeito Municipal para conversar sobre a

nova Lei 13.019/2014 e passou a palavra para a Vice-Presidente Marleide. A Vice-

Presidente então informou que em reunião plenária foi decidido solicitar um

funcionário da Prefeitura Municipal, em específico a Sra. Tereza de Oliveira do Setor

de Departamento Pessoal para ser designada para auxiliar nos trabalhos desta Lei,

porém o Secretário Municipal da Administração Sr. Lori Luiz Bolesina comunicou no

dia de hoje que a mesma não poderá se ausentar de suas funções, deste modo, a

Vice-Presidente informou que terá que ser designada outra pessoa para auxiliar e que
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a Comissão da Lei 13.019/2014 que foi constituída em outra reunião não está de

acordo com a legislação, pois na sua composição há membros de entidades

beneficiadas com os recursos da arrecadação do Imposto de Renda. A Conselheira e

membro da Comissão do FMDCA Vânia dos Santos, fez uso da palavra mencionando

que a Comissão do FMDCA possui dificuldades para realizar a análise das prestações

de contas das entidades, pois não tiveram acesso ao projeto inicial. Na oportunidade,

a Vice-Presidente Marleide informou que o correto seria que quem realizasse essa

análise dos projetos fosse a Comissão do FMDCA. A Více-Presidente Marleide

informou que a Comissão do FMDCA deve ratificar os documentos conforme a Lei

13.019/2014, junto de um Parecer técnico com todos os documentos necessários,

com isto poderá ser encaminhado o Termo de Fomento. Para finalizar a reunião, a

Conselheira Vânia sugeriu que seja realizada uma reunião extraordinária para tratar

somente deste assunto e esta sugestão foi aprovada por todos. Nada mais havendo a

constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência,

sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio de presenças.

Carazinho, 08 de maio de 2017.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

João Roberto Boaventura

Presidente

Marleide Lorenzi

Vice-Presidente
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ATA 06/2017

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às treze

horas e trinta minutos. 1- Aprovação da ata OS/2017: O Presidente João Roberto

Boaventura iniciou a reunião questionando aos presentes se haviam apontamentos

referentes à ata OS/2017. Não houve apontamentos e ata foi aprovada por todos. 2-

Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Secretaria Municipal da

Administração, Portaria nO275 e 288/2017; CEDICA, e-mail sobre as Conferências

Municipais; OAB, Portaria nO02/2017; Controle Interno, ofícios nO 145 e 171/2017;

APD, ofício nO22/2017; CMASC, Convite Conferência Municipal de Assistência Social

de Carazinho; Conselho Tutelar, cópia ofício nO275/2017 encaminhado ao MP; SMS,

ofício nO141/2017; Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício

n° 020/2017; SMAS, memorando nO153/2017. Após a leitura das correspondências

recebidas, ocorreram algumas discussões sobre o repasse dos recursos da

Campanha do Imposto de Renda, onde a Conselheira Vera Suckau informou que o

CMASC compareceu na Prefeitura junto das entidades para conversar com o Prefeito

Municipal, sendo que o COMDICACAR também poderia fazer isto. Enviadas: Prefeito

Municipal, ofício nO 20/2017; MP, ofício nO 21/2017; Conselho Tutelar - Adriana

Ferreira Hartmann, ofício nO22/2017; Conselho Tutelar - Édipo Estery Monteiro, ofício

nO 23/2017; Controle Interno, memorando nO 21/2017; Secretaria Municipal da

Administração, Resolução nO 11/2017; SMAS, memorandos nO 22 e 23/2017;

Conselho Tutelar, ofício nO24/2017; SMS, ofício nO25/201. 3- Discussão sobre a

Eleição para Conselheiros da Sociedade Civil e Presidência: A Vice-Presidente

Marleide Lorenzi iniciou este assunto informando aos presentes que no mês de junho

encerra o mandato dos Conselheiros da Sociedade Civil biênio 2015-2017, deste

1
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modo, o COMDICACAR deverá convocar nesta semana, uma Assembleia geral das

entidades da Sociedade Civil aptas a participar do COMDICACAR no próximo biênio.

Segundo a Vice-Presidente, as normatizações deste procedimento constam na Lei

que altera a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e em seguida

realizou a leitura breve de algumas destas normatizações para a Eleição. Após

discussões ficou decidido que a Assembleia de Eleição dos integrantes da Sociedade

Civil no COMDICACAR será no dia 27 de junho do corrente ano, ás 14 horas. Com

relação á Eleição para Presidência, o Presidente João Roberto Boaventura informou

que o mandato encerra no dia 17 de junho do corrente ano. Após discussões da

plenária a eleição para Presidência e posse será na próxima reunião ordinária do dia

03 de julho do corrente ano. 4- Proposições: A Vice-Presidente Marleide apresentou

a todos duas proposições verbais como Presidente da Comissão de Políticas

Públicas. A primeira proposição é a de convidar a Secretária Municipal de Assistência

Social Sra. AndreiaSchmitz e a nova Diretora da Casa de Acolhimento Institucional

Professora Odila Sra. Juára de Oliveira, para realizar uma reunião para tratar de

assuntos referentes á análise do Regimento Interno desta Instituição, sendo que não

foi emitido um oficio sobre estas questões, pois inicialmente será realizada esta

reunião para tratar deste assunto. A segunda proposição é a de elaborar uma

Resolução que regulamente os programas e inscrições no COMDICACAR. Na

oportunidade a Conselheira Vânia dos Santos sugeriu que também seja elaborada

outra Resolução que delibere sobre as formas de prestação de contas e dos recursos

oriundos do FMDCA. Após estas explanações, as proposições e sugestões foram

aprovadas por todos. 5- Assuntos Gerais: O primeiro assunto foi referente á Família

Acolhedora, onde a Vice-Presidente Marleide informou que o CREAS encaminhou um

pedido de inscrição do Programa Família Acolhedora e posteriormente o Controle

Interno solicitou através de ofício que foi lido em outra reunião um Parecer deste

Programa. Segundo a Vice-Presidente, o COMDICACAR não sabia desta atribuição

de fiscalizar este Programa e sugeriu que já que a Comissão de Politicas Públicas irá
2
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analisar a inscrição do Programa, sugere que pode também elaborar este Parecer,

fazendo também uma visita. Esta sugestão foi aprovada por todos. No assunto

seguinte, a Vice-Presidente informou que foi solicitado pelo Sr. Daniel Schü uma

reunião com o COMDICACAR e o CMASC, para o exame da verba do Orçamento

Municipal, a qual ocorreu no dia 12 de maio do corrente ano. Nesta reunião verificou

que todo o recurso foi aplicado no CMASC, sendo que algumas pessoas sugeriram

direcionar a verba para os dois Conselhos. A Vice-Presidente Marleide referiu que a

divisão dos recursos seria inviável, pois os Conselhos possuem legislações

diferentes. Após demais explanações sobre esta reunião, a Conselheira Vânia sugeriu

que se abra um crédito especial ou suplementar para o COMDICACAR, sendo esta

sugestão aprovada por todos. Dando continuidade nos assuntos gerais, a Vice-

Presidente Marleide questionou a Conselheira Márcia Menta da Costa se os

atendimentos do turno integral são somente oferecidos para os anos iniciais do

Ensino Fundamental. A Conselheira Márcia então explicou que são apenas para

crianças e irá verificar quais as Escolas que estão realizando o Programa Novo Mais

Educação. A Vice-Presidente Marleide então sugeriu que seja ampliado o

atendimento de turno integral para aqueles que necessitam, sendo esta sugestão

aprovada por todos. Para finalizar a reunião, o Conselheiro Darci Guimarães informou

que recebeu informações de que a Câmara Municipal de Vereadores está com um

Projeto para encaminhar R$ 17.000,00 para uma entidade registrada no

COMDICACAR. A Vice-Presidente Marleide informou que esta entidade é o Sercesa

Sociedade Esportiva e Recreativa e pediu que os representantes da mesma que se

faziam presentes na reunião explanassem sobre esta questão. Os representantes

então informaram que isto não é verdade e a Conselheira Fátima Varela fez uso da

palavra mencionando que o Presidente da entidade que passou esta informação.

Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária

Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio

de presenças. Carazinho, 07 de junho de 2017.
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Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

•

João Roberto Boaventura

Presidente
Marleide Lorenzi

Vice-Presidente
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ATA 07/2017

Aos três dias do mês de julho de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se ordinariamente,

nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às treze horas e trinta minutos. 1-

Aprovação da ata 06/2017 e Ata de Eleição da Sociedade Civil: O Presidente João

Roberto Boaventura iniciou a reunião questionando aos presentes se haviam

apontamentos referentes à ata 06/2017. Na oportunidade a Vice-Presidente Marleide

Lorenzi realizou algumas ressalvas e posteriormente a ata foi aprovada por todos. Em

seguida a Conselheira Márcia Menta da Costa trouxe algumas informações sobre os

atendimentos do turno integral, os quais foram questionados pela Vice-Presidente

Marleide na última reunião ordinária. A Conselheira Márcia então informou que as Escolas

Municipais Piero Sassi e Eulália Vargas Albuquerque que estão atendendo alunos dos

anos finais do Ensino Fundamental no turno integral. Após estas explanações, o

Presidente João questionou aos presentes se haviam apontamentos referentes à ata de

Eleição da Sociedade Civil e a Vice-Presidente Marleide propôs não aprovar esta ata

nesta reunião, pois há algumas questões que devem ser incluídas na mesma. Esta

proposição foi aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: CMPD, ofício circular nO 001/2017; Secretaria Municipal da Administração,

Portaria nO 338 e 362/2017; MP, Despacho FICAI's; Controle Interno, ofícios nO 210 e

215/2017; SMS, convite; SAIC, ofício nO OS/2017; ACADEV, AGS, Trianon, Yacamim e

APAE, Planos de Trabalho IR. Enviadas: Secretaria Municipal da Administração,

memorandos nO 24 e 29/2017, Resolução nO 12/2017 e Edital Eleição Sociedade Civil;

Controle Interno, memorandos nO25 e 28/2017; Câmara Municipal de Vereadores, ofício

circular n° 02/2017; MP, ofícios nO 26 e 28/2017; JIJ, ofício n° 17/2017; SMAS,

memorando nO 27/2017; Conselheira Fátima Varela, Atestado Eleição Sociedade Civil;

Prefeito Municipal, ofício n° 29/2017. 3- Posse dos Conselheiros da Sociedade Civil

biênio 2017-2019: A Secretária Mayse de Mello Fragoso realizou a leitura da Portaria nO

362 de 03 de julho de 2017, a qual designa os membros para comporem o

COMDICACAR e revoga a Portaria nO 338/2017. Após a leitura, o Presidente João

1
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informou a todos que os Conselheiros da Sociedade Civil do COMDICACAR biênio

2017/2019 estavam empossados, desejando um bom mandato aos mesmos. 4- Eleição

Presidência COMDICACAR: A Vice-Presidente Marleide Lorenzi sugeriu que a Eleição

para Presidência do COMDICACAR fosse realizada no inicio da reunião ao invés de ser

no final como consta na pauta e esta sugestão foi aprovada por todos. Primeiramente o

Presidente João se colocou a disposição para ser reconduzido por mais um ano conforme

a legislação e questionou se a Vice-Presidente Marleide teria interesse em dar

continuidade como Vice-Presidente. A Vice-Presidente Marleíde fez uso da palavra

informando que não possui interesse e explanou acerca das dificuldades enfrentadas no

COMDICACAR. Na oportunidade o Conselheiro Ivânio Lima Martins falou sobre a

relevância do trabalho do Conselho e da Vice-Presidente Marleide, colocando seu nome a

disposição para Presidente, pois segundo ele irá poder auxiliar e reverter algumas

situações. Os Conselheiros Darci Guimarães, Vera Suckau e Fátima Varela também

realizaram colocações sobre a importância da Vice-Presidente Marleide no Conselho.

Após estas explanações, a Vice-Presidente Marleide realizou a leitura do Artigo 22 da Lei

nO7.960/15, o qual apresenta que "A Mesa Diretiva será eleita pelo COMDICACAR,

dentre os seus membros, nos primeiros 30 (trinta) dias de vigência do mandato, em

reunião plenária com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Conselheiros. S 1°

Compete à Mesa Diretiva dirigir os trabalhos e organizar as pautas das plenárias. S 2° A

Presidência deverá ser ocupada alternadamente por Conselheiros representantes da

sociedade civil e do governo. S 3° O mandato dos membros da Mesa Diretíva será de 01

(um) ano, podendo ocorrer à recondução uma única vez." Em seguida, foi realizada

votação secreta para decidir a Presidência do COMDICACAR, sendo dois candidatos,

João Roberto Boaventura representando a Sociedade Civil para ser reconduzido por mais

um ano e Ivânio Lima Martins representando o Governo para ser o novo Presidente. A

Secretária Executiva Mayse realizou a abertura dos votos, sendo 9 votos para o

Conselheiro João e 5 votos para o Conselheiro Ivânio. Deste modo, o atual Presidente

João foi reconduzido como Presidente do COMDICACAR por mais um ano. Após a

votação, a Vice-Presidente Marleide pronunciou que não irá seguir como Vice-Presidente.
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Na oportunidade a Conselheira Vânia dos Santos mencionou que talvez as dificuldades

encontradas sejam entre o trabalho de Presidente e Vice, sendo necessário buscar um

melhor entendimento entre ambos para ser possivel dar andamento nos trabalhos que

vem sendo realizados. Para a decisão do Vice-Presidente, não houve nenhum

representante Governamental que se disponibilizou e dos representantes da Sociedade

Civil, a Conselheira Analusa Correa Ramos da OAB fez uso da palavra informando que

está iniciando agora, mas tem um trabalho voltado a adolescentes infratores, onde se

disponibilizou a estudar melhor as questões do Conselho, se disponibilizando para ser

Vice-Presidente. A Vice-Presidente Marleide explicou que a referida Conselheira não

poderia ser Vice-Presidente, pois o Presidente João foi reconduzido e como ela não irá

seguir como Vice, o mesmo deve ser um representante Governamental. O Presidente

João então questionou a Vice-Presidente Marleide sobre os motivos da representante da

OAB não poder ser eleita, sendo que na época de sua Eleição não houve disponibilidade

de representantes Governamentais e ela foi eleita representando a Sociedade Civil. Após

discussões e leitura da legislação, a Conselheira Vânia explicou que com relação a Mesa

Diretora se reconduz os dois membros ou se faz nova Eleição, devendo ser um

Presidente Governamental. Diante disto, foi sugerido que o Presidente e representante

Governamental fosse o Conselheiro Ivânio e o Vice-Presidente e representante da

Sociedade Civil fosse o Conselheiro João, onde foram eleitos por aclamação. Para

finalizar a Eleição a Vice-Presidente Marleide se colocou a disposição para assessorar

tecnicamente e sem ônus naquilo que fosse preciso. 5- Apreciação do Parecer nO

01/2017 da Comissão do FMDCA referente à análise da prestação de contas da

entidade APAE: Foi deliberado pela plenária que este assunto será discutido na próxima

reunião ordinária. 6- Apreciação do Parecer da Comissão de Politicas Públicas

referente à inscrição da entidade Associação Servos da Caridade - Patronato Santo

Antônio e informações sobre o andamento do processo de inscrição da Casa de

Acolhimento Institucional Professora Odita: A Vice-Presidente e Presidente da

Comissão de Politicas Públicas Marleide, informou aos presentes que a Associação

Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio entregou sua documentação para
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87 renovação de registro no COMDICACAR antes da reunião extraordinária do dia 07 de

88 junho do corrente ano. Diante disto, a Comissão não teve tempo de se reunir para realizar

89 a devida análise, sendo que esta ocorreu na última sexta-feira. Dando continuidade, a

90 Vice-Presidente comunicou que a Comissão decidiu conceder a renovação de inscrição à

91 entidade pelo período de três anos, realizando a leitura do Parecer 02/2017. Após

92 discussões, o Parecer foi aprovado por todos sem ressalvas e os apontamentos serão

93 encaminhados para a entidade. Com relação à Casa de Acolhimento, a Vice-Presidente

94 Marleide informou que a Comissão optou por não elaborar um Parecer, pois na última

95 reunião ordinária foi discutido sobre encaminhar um ofício para convidar a Secretária de

96 Assistência Social Sra. Andreia Schmitz, junto da Coordenadora da Casa de Acolhimento

97 da época, para realizar uma reunião para tratar de assuntos pertinentes a Instituição, o

98 qual não foi encaminhado. Segundo a Vice-Presidente, neste período a Comissão teve

99 conhecimento via imprensa da mudança de Diretoria e endereço. Diante disto, a

100 Comissão sugere encaminhar um ofício para a Casa de Acolhimento solicitando a Portaria

101 de nomeação da nova Diretoria, novo endereço, Alvarás de Funcionamento, Corpo de

102 Bombeiros e Vigilância Sanitária e demais documentos. Esta sugestão foi aprovada por

103 todos sem ressalvas. 7. Proposições da Comissão de Políticas Públicas: Foi

104 deliberado pela plenária que este assunto será discutido na próxima reunião ordinária. 8.

105 Deliberações sobre a forma de rateio para as entidades da doação de recursos

106 realizada pelo Fórum: A Conselheira e membro da Comissão do FMDCA Vânia informou

107 aos presentes que deverá ser realizado um rateio do valor das penas alternativas, o qual

108 foi destinado ao COMDICACAR, sendo que a Comissão realizou o rateio da Campanha

109 do Imposto de Renda, faltando o rateio deste recurso. Diante disto, a Comissão optou por

110 trazer este assunto para a plenária para decidir a forma de rateio, sendo que a mesma

111 sugere que seja um rateio de maneira igualitária, pois não há critérios como no Imposto

112 de Renda. A Vice-Presidente Marleide sugeriu que seja realizado o rateio proporcional ao

113 número de crianças e adolescentes atendidos pelas entidades, porém a Conselheira

114 Vânia explicou que este número é conforme os Projetos e este valor são para as

115 entidades. Após estas explanações foi aprovado que o rateio será igualitário para as
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116 entidades. 9- Posse da Presidência do COMDICACAR: O Conselheiro João agradeceu

117 o periodo em que atuou como Presidente do COMDICACAR, passando a palavra para o

118 novo Presidente Ivânio, onde o mesmo se colocou a disposição para auxiliar no que fosse

119 preciso, bem como na continuidade dos trabalhos do Conselho. Nada mais havendo a

120 constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

121 que os demais Conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 03 de

122 julho de 2017.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

•
João Roberto Boaventura

Presidente

Marleide Lorenzi

Vice-Presidente
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ATA 08/2017
Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

extraordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às nove

horas. 1- Aprovacão da ata 07/2017: O Presidente Ivânio Lima Martins iniciou com a

leitura da pauta. Houve duas solicitações de alteração da pauta: a) A Coordenadora

do Conselho Tutelar Sra. Adriana Ferreira Hartmann pediu que seu assunto fosse

discutido antes das correspondências recebidas e enviadas, pois iria se ausentar

devido a uma audiência que deve comparecer. b) A Conselheira Vera Suckau da

entidade Yacamim também pediu que seu assunto fosse antecipado, pois devem dar

continuidade na inscrição de seu Projeto no Edital Itaú Social. Ambos os pedidos

foram aprovados por todos. Dando continuidade na reunião, o Presidente Ivânio

realizou a leitura da ata 07/2017 realizada pela Secretária Executiva Mayse de Mello

Fragoso. Após a leitura da referida ata, a Conselheira Marleide Lorenzi realizou a

leitura do artigo 27 do Regimento Interno do COMDICACAR, o qual cita as

competências da Secretária Executiva, dentre elas a leitura da ata e encaminhamento

para os Conselheiros antes de 7 dias. A Conselheira Fátima Varela pediu explicações

com base na legislação acerca da Mesa Diretiva, uma vez que foi informada de que

esta se reconduz os dois membros e como a Conselheira Marleide não aceitou ser

Vice-Presidente, se o Conselheiro suplente não poderia assumir este cargo. Na

oportunidade a Conselheira Marleide informou que o Conselheiro suplente não pode

ser eleito Presidente ou Vice-Presidente, podendo ser integrante apenas das

Comissões Temáticas. Após estas explanações, o Vice-Presidente João Roberto

Boaventura fez uso da palavra e referiu que a Lei não cita quantas pessoas fazem

parte da Mesa Diretiva. A Conselheira Vânia dos Santos então explicou que a Mesa

Diretiva é composta por duas pessoas, o Presidente e o Vice-Presidente e nos casos

de recondução se reconduz os dois membros. A Conselheira Fátima questionou sobre

a realização de um Edital para Presidência e a Conselheira Vânia informou que nunca
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houve Edital. Na oportunidade, a Conselheira Vera sugeriu que para as próximas

Eleições seja elaborado este Edital. Posteriormente, a Secretária Executiva Mayse

realizou a leitura da ata 07/2017 com as alterações que o Presidente Ivânio e as

Conselheiras Marleide e Vânia sugeriram. Após discussões, o Presidente Ivânio

colocou a ata em votação. O Vice-Presidente João discordou da segunda ata, pois na

primeira ata nas linhas 55 e 56 constam que ele foi reconduzido como Presidente por

mais um ano e na segunda ata isto foi retirado. O Presidente Ivânio explicou que a

Secretária Executiva Mayse realizou esta colocação na ata, mas ainda não era a

recondução. Após discussões, a ata 07/2017 com as alterações sugeridas foi

aprovada por maioria, com voto contrário do Conselheiro titular João Roberto

Boaventura e da Conselheira suplente Fátima Varela. A Conselheira titular Vera

Suckau se absteve de votar. Para finalizar este assunto a Conselheira Vânia sugeriu

que estas atas sejam encaminhadas para o Setor Jurídico da Prefeitura Municipal e

que este realize um Parecer referente esta eleição. Esta sugestão foi aprovada por

todos. 2- Leitura do oficio nO 371/2017 do Conselho Tutelar: encaminha a

proposta para revisão da Lei Municipal 7.889/2014 com posterior modificação

registrada pela Lei 7.960/2015 e designação de Comissão Especial temporária

para apresentar um Parecer: A Conselheira Tutelar Adriana Ferreira Hartmann

realizou explanações acerca do ofício nO 371/2017 do Conselho Tutelar o qual foi

encaminhado para o COMDICACAR. A Conselheira Tutelar então explicou que no

referido ofício consta a proposta para revisão da Lei Municipal 7.889/2014 com

posterior modificação registrada pela Lei 7.960/2015. A Conselheira também realizou

explanações acerca da dedicação exclusiva, salário e demais questões da legislação

do Conselho Tutelar para serem analisadas pelo COMDICACAR. O Presidente Ivânio

decidiu criar uma Comissão Especial para análise das proposições do Conselho

Tutelar e sugeriu que da Sociedade Civil sejam as Conselheiras Vânia e Marleide. Na

oportunidade a Conselheira Vânia sugeriu que faça parte desta Comissão uma das

Conselheiras da OAB. Diante disto e após díscussões, a Conselheira Marleide
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declinou de participar da referida Comissão, sendo indicada a Conselheira Analusa

Correa Ramos da OAB. Os representantes governamentais indicados foram as

Conselheiras Elis Rejane Morlin e Solange Fernandes de Moraes. A composição da

referida Comissão foi aprovada por unanimidade. 3- Apresentação, discussão e

apreciação do Projeto "Estrelas do Bem" a ser apresentado pela entidade

Yacamim com vistas à sua participação no Edital Itaú Social: O Presidente Ivânio

passou a palavra para os representantes da entidade Yacamim para que

explanassem o Projeto que será inscrito através do Edital Itaú Social. A representante

da entidade Sra. Vanessa de Quadros fez uso da palavra e apresentou a todos o

projeto "Estrelas do bem", o qual irá realizar as "ações rua" nos Bairros: São Lucas,

Brandina, Ouro Preto, Nova Ouro Preto e São Jorge. Após explanações o referido

projeto foi aprovado por todos. A Conselheira e Coordenadora da entidade Vera,

aproveitou para convidar a todos para comparecerem no evento em comemoração

aos 10 anos da entidade Yacamim, que será no dia 24 de agosto do corrente ano, às

18 horas, no auditório do SESC. 4- Correspondências recebidas e enviadas: A

plenária deliberou por não realizar a leitura das correspondências em função dos

demais assuntos a serem discutidos na reunião, sendo estas apenas citadas na ata.

Recebidas: Controle Interno, ofícios nO226 e 232/2017; Secretaria Municipal da

Administração, Portarias n° 375, 394 e 398/2017 e Decreto Executivo na 78/2017;

Comissão de Políticas Públicas, informação nO01/2017; SMAS, oficio circular nO

94/2017; COMDICA Tapera, e-mail convite Seminário; APAE, oficio na 37/2017;

Sercesa, ofício nO 16/2017; APD, ofício nO 35/2017; Conselho tutelar, ofício nO

371/2017. Enviadas: Secretaria Municipal da Administração, memorandos nO30,32 e

34/2017, oficio na38/207 e Resoluções n° 13,14,15,16,17,18 e 19/2017; MP, ofício

nO30/2017; JIJ, ofício nO31/2017; Prefeito Municipal, ofício nO32/2017; Câmara

Municipal de Vereadores, ofício n° 33/2017; Conselho Tutelar, ofício na 34/2017;

Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, oficio na 35/2017 e

Atestados de Registro e de Inscrição de Programa de Atendimento; Secretaria
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84 Municipal da Fazenda, ofícios nO 36 e 37/2017; SERFO, Pinheiro Atlético Clube,

85 Vasco da Gama, Sercesa e Grupo Escoteiro Levino Junges, ofício circular nO03/2017;

86 Entidades registradas no COMDICACAR, ofício circular nO 04/2017; SMAS,

• 87 memorando nO33/2017. 5- Apreciação dos Pareceres nO01, 02, 03 e 04/2017 da

88 Comissão do FMDCA referente às prestações de contas das entidades: APAE,

89 AGS, ACADEV, LEVINO JUNGES, SERFO e YACAMIM: A Conselheira e membro

90 da Comissão do FMDCA Vânia dos Santos realizou a leitura dos Pareceres nO01, 02,

91 03 e 04/2017 referente às prestações de contas das seguintes entidades: APAE, AGS,

92 ACADEV, Grupo Escoteiro Levino Junges, SERFO e Yacamim. Os Pareceres foram

93 aprovados por todos sem ressalvas e os apontamentos serão encaminhados para as

94 respectivas entidades. Na oportunidade a Conselheira Vânia também realizou a

95 leitura dos Pareceres do Controle Interno, os quais também consideram as

96 prestações de contas regulares e comunicou que houve um apontamento realizado

97 pelo Controle Interno, sobre ela representar uma entidade e fazer parte da Comissão.

98 A Conselheira Vânia então informou que quando são analisadas as prestações de

• 99 contas da entidade SERFO a mesma não participa dos trabalhos e das decisões, o

100 mesmo ocorrendo com a Conselheira Carmen Argenton da entidade APAE. A

101 Comissão irá se pronunciar por escrito para esclarecimento deste assunto junto ao

102 Setor de Controle Interno da Prefeitura Municipal. Para finalizar este assunto, a

103 Conselheira ressaltou a importância da presença dos quatro membros da Comissão

104 nas reuniões e que com dois não é possivel realizar a mesma. 6- Definição do

105 calendário e local das reuniões plenárias: A Conselheira Marleide informou aos

106 presentes que entrou em contato com a Secretária Municipal de Educação e Cultura

107 Sra. Sandra Citolin, para conversar sobre a possível utilização do salão da CAPSEM

108 para as reuniões plenárias do COMDICACAR. Na oportunidade a Conselheira

109 Analusa Correa Ramos informou que também pode ver a possibilidade de utilizar as

110 salas da OAB. Após discussões, ficou definido que as reuniões plenárias irão ocorrer

111 no salão da CAPSEM devido à localização ser central e em algumas eventualidades
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112 poderá ser na OAB. Quanto ao horário foi discutido e deliberado que será no turno da

113 manhã, das 09 às 11 horas e a data será na primeira quarta-feira do mês. A

114 Conselheira Solange Fernandes de Moraes também convidou a todos para

• 115 comparecerem no dia 11 de agosto do corrente ano no Encontro de Talentos, que irá

116 reunir as Escolas da Rede Estadual de Ensino, tendo por local a UPF. Nada mais

117 havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e

118 Presidência, sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio de

119 presenças. Carazinho, 03 de agosto de 2017.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva

•
Ivânio Lima Martins

Presidente

João Roberto Boaventura

Vice-Presidente
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ATA 09/2017

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala da CAPSEM, às nove horas. 1:
Aprovação da ata 08/2017: A ata foi lida pela Secretária Executiva Mayse de Mello

Fragoso e foi aprovada por todos sem ressalvas. 2- Correspondências recebidas e

enviadas: A plenária deliberou por realizar a leitura somente das correspondências

principais, sendo posteriormente todas citadas na ata. Na oportunidade foram lidas as

correspondências principais da reunião anterior e em seguida foi dada continuidade

na leitura das correspondências do dia. Recebidas: SMAS, memorando nO211/2017;

Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício nO 25/2017.

Enviadas: Vasco da Gama, ofício nO 39/2017; Pinheiro Atlético Clube, oficio nO

40/2017; Sercesa, ofício nO 41/2017; Grupo Escoteiro Levino Junges, ofício nO

42/2017; Controle Interno, memorando nO 35/2017. Após a leitura das

correspondências a Conselheira Marleide Lorenzi realizou algumas explanações

acerca dos demais assuntos da pauta, os quais a Conselheira Vânia dos Santos

sugeriu que fossem encaminhados por e-mail para os Conselheiros a legislação

destas proposições, que são respectivamente: 3- Legislação Federal relacionadas ao

funcionamento do COMDICACAR; 4- Legislação Municipal do COMDICACAR - Lei

Municipal nO7.889/2014, de 23 de dezembro de 2014 e Lei Municipal nO7.960/2015,

de 12 de maio de 2015; 5- Regimento Interno do COMDICACAR: necessidade de

adequação à legislação municipal vigente; 6- Plano Municipal dos Direitos Humanos

da Criança e do Adolescente 2015/2024; 7- Relatório e decisões da X Conferência

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho realizada em 29 de

maio de 2015. A Conselheira Vânia também sugeriu que estas proposições podem

ser analisadas e estudadas pela Comissão formada para análise do Regimento

1
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Interno do Conselho Tutelar, para posteriormente ser discutido em reunião plenária

aqueles que a Comissão pontuar como mais urgentes. Esta sugestão foi aprovada

por todos. Posteriormente a Conselheira Marleide explicou sobre a importância da

elaboração do Plano de Ação 2017 do COMDICACAR e a Conselheira Vânia sugeriu

que este também pode ser elaborado junto com a análise das legislações, sendo esta

sugestão aprovada por todos. 8- Assuntos Gerais: A Conselheira Vera Suckau

questionou aos presentes se o COMDICACAR iria desfilar no dia 07 de setembro. A

Secretária Executiva Mayse fez uso da palavra explicando que foi encaminhado e-

mail para todos convidado para o desfile, sendo que a entidade SERFO que

manifestou interesse, porém posteriormente optou por não desfilar mais, sendo

informado a SMAS que o COMDICACAR não se fazer presente neste dia. Após

discussões, foi deliberado que será vista a possibilidade da inclusão do

COMDICACAR neste desfile, sendo dois representantes de cada entidade, com o

banner, bandeira ou outra identificação de divulgação. Após estas colocações, a

Conselheira Marleide realizou algumas explanações referentes à capacidade técnica

para o trabalho desenvolvido pelas entidades, onde foi sugerida pela plenária uma

reunião com a Comissão de Políticas Públicas, Gerenciamento e Orçamento do

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Imposto de Renda. Na

oportunidade a Conselheira Vânia salientou que a Comissão do Imposto de Renda

era de caráter temporário. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA,

assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros

assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 09 de agosto de 2017.

Ivânio Lima Martins Mayse de Mello Fragoso
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Presidente Secretária Executiva
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ATA 10/2017

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões CAPSEM, às nove horas. 1-

Aprovacão da ata 09/2017: A ata foi lida pelo Secretário Executivo Anthony Johann.

A Conselheira Marleide Lorenzi sugere modificações na referida ata. As alterações

foram aceitas pela plenária e a ata 09/2017 foi aprovada por todos sem ressalvas. 2-

Correspondências recebidas e enviadas: A plenária deliberou por realizar a leitura

somente das correspondências principais, sendo posteriormente todas citadas na ata.

Na oportunidade foram lidas as correspondências principais da reunião anterior e em

seguida foi dada continuidade na leitura das correspondências do dia. Enviadas:

SMEC, Oficio nO 43/2017; Secretaria de Administração, resolução nO 20/2017;

Secretaria de Administração, Resolução nO21/2017; Secretaria de Administração,

Resolução n° 22/2017; Departamento Jurídico Municipal, Ofício 44/2017, APAE, Ofício

nO45/2017; AGS, Ofício n° 46/2017; ACADEV, Ofício nO47/2017, Oficio nO48/2017;

SERFO, Ofício nO49/2017; ADES, Ofício nO50/2017; Conselho Tutelar, Ofício nO

51/2017; SMAS, Memorando nO36/2017; APD, Oficio nO52/2017; SMP e Obras,

Memorando nO37/2017; APAE, Oficio nO53/2017; Controle Interno, Memorando nO

38/2017; Secretaria de Administração, Memorando nO39/2017; SMAS, Memorando nO

40/2017; Secretaria de Administração, Resolução nO 23/2017; Secretaria de

Administração, Memorando n° 41/2017; Promotoria Especializada - MP, Ofício nO

54/2017. . Recebidas:. CEDICA, Ofício Circular n° 049/2017; Conselho Tutelar,

Ofício 408°2017; Controle Interno, CI 256/2017; Conselho Tutelar, Ofício nO277/2017;

TRIANON, Contrato de Prestação de Serviços. Promotoria Especializada - MP,

Notificação nO 278/2017; Controle Interno, CI nO 23/2017. Após a leitura das

correspondências o Presidente do COMDICACAR Ivânio Martins iniciou a leitura da

1
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pauta, e OS assuntos foram comentados e contextos nas seguinte ordem: 1-

Considerações sobre a reunião do Presidente do COMDICACAR. a Coordenadora do

Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura: O Presidente do

COMDICACAR Ivânio Martins explanou sobre a reunião, a descrevendo como um

encontro "de amplo embate de opiniões" entre o Conselho Tutelar e a Secretária de

Educação, Sandra Citolin, visto que conforme relatado pela Conselheira Adriana

Hartmann, a SMEC não repassou as informações que foram solicitadas para ao

Conselho Tutelar, via Ministério Público. Marleide Lorenzi na condição de Conselheira

e Assessora Técnica sugere que uma reunião seja feita com a Secretária de

Educação e a Comissão de Políticas Públicas para solucionar os referidos fatos, e

ressalvou que a mais de 20 anos tais dados sobre o SENSO Escolar são postergados

e não divulgados, e ainda relata sobre a deficiência que a Educação Infantil,

principalmente na faixa etária de O a 3 anos vem sofrendo no município e reitera que

tais dados solicitados pelo Ministério Público auxiliariam muito na fiscalização e na

cobrança de melhorias junto a Prefeitura e a SMEC. O Presidente do COMDICACAR,

Ivânio Martins, reitera a importância uma grande reunião com todos os envolvidos

para esclarecimentos e para encaminhar uma resolução deste assunto. 1:
Apreciacão do Parecer nO 02/2017 da Comissão do FMDCA referente à prestação

de contas da entidade Clube de Regatas Vasco da Gama: A apreciação do parecer

não foi realizada pois os responsáveis pelo parecer não estavam presentes no

quórum da reunião. 2- Considerações sobre o desfile de 07 de setembro: O

Presidente do COMDICACAR Ivânio Martins, explanou sobre a ordem do desfile de 7

de Setembro e sobre a importância do comparecimento de todos. 3- Sugestão para

mudança de horário para início e término das Plenárias: O Presidente do

COMDICACAR Ivânio Martins propôs a mudança nos horários das próximas reuniões

do COMDICACAR. O novo horário sugerido foi de iniciar as 8 horas e 15 minutos.

Este horário foi aprovado em plenária. Na mesma oportunidade as novas datas das

reuniões foram marcadas: Dia 10 de outubro, 14 de novembro e 12 dezembro, com o

2
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aval de todos os presentes .

. 8- Assuntos Gerais: Na oportunidade dos assuntos gerais, o Vice-Presidente relata

acontecido em reuniões do MP, e ressalva a importância dos pais e a necessidade de

um trabalho de conscientização dos mesmos, para que educação e a convivência não

fiquem só por conta do poder público e da rede de atendimento a criança e ao

adolescente, visto que ele percebe existir uma transmissão de responsabilidades

pelos pais. A Conselheira Marleide pondera sobre o requerimento de informação

sobre o Programa Família Acolhedora enviado pelo Controle interno, e ressalta que a

competência da Assistência Social enviar um oficio com as coordenadores do projeto

e apresentar ao COMDICACAR o programa. Na oportunidade plenária discute a

respeito do fato de que a Casa de Acolhimento esta sem credenciamento e que se

deve solicitar a SMAS a documentação de nova equipe do local de atendimento para

que seja apreciado na próxima plenária, com cópia para o Ministério Público.

Nada mais havendo a constar, encerro a presente ATA, assinada pela Secretária

Executiva e Presidência, sendo que os demais Conselheiros assinam em livro próprio

de presenças. Carazinho, 06 de setembro de 2017 .

Ivânio Lima Martins João Roberto Boaventura

Presidente Vice-Presidente

Anthony Johann

Secretário Executivo
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ATA 11/2017

Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões da SMEC as 8 horas e 30

minutos. Enviadas: SMEC, Ofício nO43/2017; Secretaria de Administração, resolução

nO 20/2017; Secretaria de Administração, Resolução nO 21/2017; Secretaria de

Administração, Resolução nO 22/2017; Departamento Jurídico Municipal, Oficio

44/2017, APAE, Ofício nO45/2017; AGS, Ofício nO46/2017; ACADEV, Ofício nO

47/2017, Ofício nO48/2017; SERFO, Ofício nO49/2017; ADES, Ofício nO50/2017;

Conselho Tutelar, Ofício nO51/2017; SMAS, Memorando nO36/2017; APD, Ofício nO

52/2017; SMP e Obras, Memorando nO37/2017; APAE, Ofício nO53/2017; Controle

Interno, Memorando nO 38/2017; Secretaria de Administração, Memorando nO

39/2017; SMAS, Memorando nO40/2017; Secretaria de Administração, Resolução nO

23/2017; Secretaria de Administração, Memorando nO 41/2017; Promotoria

Especializada - MP, Ofício nO54/2017. . Recebidas:. CEDICA, Ofício Circular nO

049/2017; Conselho Tutelar, Ofício 408°2017; Controle Interno, CI 256/2017;

Conselho Tutelar, Ofício nO277/2017; TRIANON, Contrato de Prestação de Serviços.

Promotoria Especializada - MP, Notificação nO278/2017; Controle Interno, CI n°

23/2017. 1- Renovação da Inscrição da Casa de Acolhimento: A Conselheira

Marleide Lorenzi inicia explanando a situação da atual inscrição da Casa de

Acolhimento que em virtude de ter mudado de endereço necessita re-apresentar os

documentos referentes a nova instalação. A referida Conselheira também acrescenta

que não existe irregularidade nem por parte do conselho nem por parte da Casa de

Acolhimento, mas trata-se simplesmente de uma questão de seguir a legislação e

proteger tanto o conselho quanto o equipamento. Na oportunidade a Conselheira

Vânia dos Santos convida a Conselheira Marleide Lorenzi para participar da

Comissão Especial de Audição. Em seguida a Conselheira Marleide inicia a Leitura do

Parecer da Casa de Acolhimento. O Vice-Presidente do Comdicacar João Roberto
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Boaventura recomenda uma visita oficial no local, que deverá ser agendado. Os

documentos deverão ser solicitados junto a Casa de Acolhimento através de uma

Resolução, dando um prazo de 30 dias. 2- Orcamento 2018 e Edital Imposto de

Renda: O responsável pelo Orçamento da Prefeitura Daniel Schu solicitou espaço

para explicar sobre a Consulta Pública que a Prefeitura de Carazinho lançou, e

explica que após as ideias serem cadastradas na Consulta, acontecerão votações

através de democracia direta com a população, e sugere para que as entidades

cadastrem suas respectivas áreas de atuação para que sejam posteriormente

contempladas via edital. A Conselheira Marleide aproveitou que a pauta era o

Orçamento 2018 e solicitou que fosse inserida na proposta orçamentária a

contratação de um Funcionário Efetivo para o COMDICACAR em 2018, conforme

manda o Regimento Interno. A sugestão foi aceita por todos por unanimidade. L
Leitura dos Pareceres Família Acolhedora e Medidas Sócio Educativas: A

conselheira Marleide realiza a leitura do Parecer da Família acolhedora e informa que

a Família Acolhedora não possui Plano de Trabalho, apenas uma descrição das

atividades e reitera que isto deve ser acompanhado pela Assistência Social e pelo

Comdicacar. Na sequência a leitura do parecer das Medidas Sócio Educativas

também foi feita sem ressalvas.

Anthony Johann

Secretário Executivo

Ivânio Lima Martins

Presidente

João Roberto Boaventura
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Presidente
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ATA 12/2017

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

extraordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às

dezesseis horas. 1- Aprovação do Edital 01/2017: O Presidente Ivânio Lima Martins

iniciou com a leitura da pauta. Houve uma solicitação de alteração da pauta: a) O

Presidente do Comdica Ivânio Lima Martins inseriu em caráter de urgência a análise

de um aditivo do Yacamim, a ser votado posterior ao assunto principal, Dando

continuidade na reunião, o Presidente Ivânio explicou em termos gerais o Edital de

Credenciamento das OSCs para a Campanha do Imposto de Renda. Após a breve

explanação, o Presidente do COMDICA, passou a palavra para o Responsável pelo

Orçamento do Municipio de Carazinho, Daniel Schu que explicou como funcionaria o

Edital, esclarecendo que se trata de um edital de Chamamento, como pede a Lei n°

13.019, de 31 de julho de 2014. Daniel Schu também ressaltou que as entidades

devem se atentar que esta verba do Imposto de Renda é para Custeio de Projetos e

não Para Construção ou Aumento de Patrimônio. A Conselheira Vânia Santos, na

oportunidade ressaltou que os 20% que serão retidos para o Fundo devem ser melhor

analisados e de fato utilizados, pois o dinheiro não esta sendo aplicado para seu

devido fim. Feito isso Daniel Schu, explicou que os projetos que forem inscritos neste

Edital, devem ou captar o valor total ou ter uma garantia de contrapartida para que o

dinheiro fosse liberado. Outro caminho seria readequar os valores de custeio do

projeto para a realidade captada. A Conselheira Marleide Lorenzi sugeriu às entidades

que optem sempre pela adequação do projeto, para evitar futuros transtornos. Dando

sequência ao assunto, o Coordenador da Associação Desportiva Vasco da Gama,

Tolotti, questionou se não haveria como captar o valor total para o fundo, e este ser

divido entre igualitariamente entre os projetos. A Conselheira Vânia dos Santos,

explicou que a Lei Federal dá o direito de escolha aos doadores, que podem escolher

entre contemplar o Fundo ou uma entidade específica. Por fim, foram discutidas as
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alterações no edital, que foram aprovadas na seguinte ordem: Alteração na página 4,

Artigo 3.1 - adicionar "Exceto para obras de adequação de Acessibilidade"; Página

16, ANEXO IV - deletar a célula 4 e ajustar o sistema pontuações para avaliação; e

por fim, Alterar os Prazos e Datas na página 10.

2- Leitura do oficio nO32/2017 do ADES - Yacamin referente ao aditivo junto ao

Termo de Fomento 011/2017 (FMDCA-IR): O ofício foi lido pelo Presidente do

COMDICA, Ivânio Martins, e aprovado por todos por unanimidade.

Anthony Johann

Secretário Executivo

Ivânio Lima Martins

Presidente
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ATA 12/2017

Aos dez dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões da SMEC as 13 horas e 30

minutos. Enviadas: Memorandos 55, 61 e 62 - SMAS, Memorandos 56 - Controle

Interno, Memorandos 53, 54, 58, 59 e 64 - Administração, Memorandos 60, 65 -

Fazenda, Resoluções 26, 27 e 28. Recebidas:. Projetos Cadastrados no

Credenciamento Edital 2017, Convocação Promotoria. 1- Projetos Cadastrados: O

conselheiro Ivânio abriu a reunião informando que 12 projetos foram cadastrados, mas

isso não significaria que todos os projetos serão aprovados, pois uma comissão

especial foi formada para analisar e monitorar os projetos credenciados. Ele cita que

foram recebidos os seguintes projetos: APAE, Yacamin, ACADEV, SERFO, AGS,

Pinheiro, Vasco da Gama, Patronato Santo Antônio, Escoteiro Levino Junges, Trianon,

Projeto Conquistar. 2- Assuntos Gerais: O Presidente Ivânio expõe em plenária da

necessidade de aprovação, por plenária, do Plano de Aplicação do Projeto ESTRELAS

DO BEM, elaborado pelo Ades - Programa Yacamim, para se candidatar a receber

verba oriunda da FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL/REDECARD S/A, através do EDITAL/2017.

Entrando em votação, é aprovado por todos os presentes, na forma como foi elaborado.

4 - Nomenclatura Contas Edital: O Conselheiro Ivo Vacaro externou a dúvida sobre

como ficariam as nomenclaturas dos projetos junto ao Banco do Brasil, pois alguns

projetos tenderiam a mudar de nome. O Presidente Ivânio Lima Martins se

comprometeu de ligar ao Banco do Brasil e se informar a respeito de como proceder

com a mudança das nomenclaturas.

Anthony Johann

Secretário Executivo

Ivânio Lima Martins

Presidente

João Roberto Boaventura
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Vice Presidente
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ATA 13/2017

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, o Conselho Municipal

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se

ordinariamente, nas dependências da Sala de Reuniões da SMEC as 13 horas e 30

minutos. Enviadas: Memorandos 63 e 64 - SMAS Recebidas:. Notificação

COMDICACAR - Promotoria, Ofício Conselho Tutelar - Adriana Ferreira Hartman. 1.

NOMENCLATURAS DAS CONTAS - O conselheiro Ivo Vacaro chamou a atenção para

o problema referente as nomenclaturas das contas bancárias, e solicitou ao presidente

do COMDICACAR, Ivânio Martins que auxilie a mudança do nome junto ao BANCO DO

BRASil, visto que ele mesmo já protocolou dois pedidos de mudança e ainda não foi

atendido. A assessora técnica e Conselheira Marleide lorenzi, informo que Gestor do

Fundo que deve tomar providências referente a alteração das nomenclaturas. Em

seguida o presidente do COMDICACAR, informou que iria verificar isto direto com a

Secretaria da Fazenda. 2 - RESSARCIMENTO CONSELHEIRO TUTELAR: A

Conselheira tutelar explica que fez uma viagem de capacitação técnica para Porto

Alegre, mas que teve seus pedidos ressarcimento negados tanto pela Secretaria de

Assistência Social, como pela Secretaria da Fazenda. Adriana ainda cita três artigos que

existem na lei que possibilita o Privilégio de capacitação, e reitera que esse ano foi feito

apenas uma viagem de capacitação com valor mais elevado. A Conselheira Marleide

adiciona que a referida conselheira tutelar pediu somente uma estadia e uma

passagem. Então Adriana relata que buscou via COMDICACAR, e foi prontamente

atendida pelo Vice-presidente João Boaventura e pela Assessora Técníca e Conselheira

Marleide lorenzi. O pedido via COMDICACAR foi aprovado pelo Presidente Ivânio Lima

Martins, conforme ofício lido em Reunião. A Conselheira tutelar Adriana informa que o

Secretário da Fazenda Adroaldo De Carli, informou que não existe verba no momento.

Adriana questionou para onde foi o dinheiro do fundo. A Conselheira Marleide diz que o

dinheiro encontra-se no banco parado. O Presidente fica responsável por encaminhar

informações complementares ao Secretário da Fazenda, Sr. Adroaldo De Carli e

Secretária da Assistência Social, Sra Andréia Schmitz, para dar segmento ao pedido. 3 -

LEITURA DO PARECER YACAMIM CEDICA -RS: A Conselheira Vânia dos Santos, fez

a leitura do parecer da análise dos documentos encaminhados para a comissão, e após
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a análise verificou-se que está comissão não tem competência para a análise física do

projeto. Informou ainda, que teria que ter sido formado na época uma comissão especial

para acompanhamento e fiscalização flsica do projeto. A Conselheira Marleide como

assessora técnica, sugeriu que fosse aprovado o parecer 07/2017 da Comissão e

propôs que a plenária tomasse as decisões relativas ao assunto. A proposição foi

aprovada por unanimidade. Feito isso, a Conselheira Marleide informou que como Vice-

Presidente na época efetuou várias visitas ao Yacamim assim bem como o presidente

em exercício João Boa Ventura também o fez. Posteriormente foi feita uma proposição

para que a reunião plenária ficasse em aberto até a apresentação do Relatório Síntese

da Execução Física do Projeto de Convênio n0089/2016 - Yacamim 1 CEDICA-RS. No

mesmo dia, as 17h, a Agência de Desenvolvimento Econômico e Social da Região do

Planalto Médio - ADES - Programa Yacamim - a Diretora da instituição Vera Suckau fez

a entrega do referido relatório. Sendo assim, de posse do mesmo, o conselho aprova a

Execução Física do Projeto Convênio n0089/2016 - Yacamim 1 CEDICA-RS. 4-

RECESSO COMDICACAR: O presidente Ivânio Lima Martins informa as sugestões de

datas para o recesso do referido Conselho, que seriam do dia 22 até 5 de fevereiro. A

sugestão foi aprovada por todos. 5 - APROVAÇÕES DO RATEIO DA SEGUNDA

PARCELA DO IMPOSTO DE RENDA 2016-2017 - A conselheira Vânia dos Santos

informou que o valor arrecadado na segunda fase da campanha do Imposto de renda

2016-2017 foi de R$43.468,89 com as atualizações, sendo que do referido valor foi

retido o valor de R$8.693,78 para o fundo nos termos do regimento interno, restando o

valor de R$34.775,11 a ser rateado entre as entidades inscritas na campanha, conforme

os critérios anteriormente estabelecidos. A conselheira ainda informou, que os valores

de cada entidade deverão ser encaminhados por e-mail para as entidades. Por fim, foi

dito que em análise das contas verificou-se que não houve o cumprimento do disposto

na resolução 14-2017, no que se refere o repasse dos recursos doados pela 3° vara

Cívil do Fórum de Carazinho o qual foi feito deliberado em três de julho de 2017 e

protocolado junto a Administração municipal em seis de julho de 2017, devendo o

conselho requerer as devidas providências para tal cumprimento. Sem mais nada a

declarar, encerro assim a presente ata, abaixo assinada pelo Presidente e Vice-

Presidente do COMDICACAR.
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Ivânio Lima Martins

Presidente

João Roberto Boaventura

Vice-Presidente
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ATA 01/2018

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se ordinariamente, nas

dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, às 14 horas e 30 minutos. Leitura da ata anterior;

Correspondências recebidas; Foi recebida a prestação de contas do Pinheiro Atlético Clube; a

documentação para celebração parceria edital 01-2017/2018 do Pinheiro Atlético Clube, APAE,

Patronato Santo Antônio. Outras documentações a serem verificadas, pois há documentação desde

setembro de 2017. Houve a leitura do e-mail referente ao Convênio realizado entre Comdicacar e a

Fundação Itaú Social, para ser executado pelo ADES, devido ao não repasse até a presente data. O

Presidente informou que procurou o secretário da fazenda, Sr. Adroaldo De Carli, o qual informou o

que o dinheiro havia entrado na conta errada. A conselheira Marleide Lorenzi, solicitou que constasse

em ata que é assessora técnica , que não é da comissão. Que este colegiado tem dificuldades

enormes de operacionalização dos recursos do fundo, que são exclusivamente do imposto de renda,

que o Municipio não põe dinheiro. Ivânio leu oficio 006/2018 que emitiu ao Prefeito informando que

em conformidade com o termo de cooperação firmado em 04 de dezembro de 2017 com a fundação

Itaú Social, o repasse deve ser quadrimestral, sendo a primeira parcela em 20 de janeiro de 2018, a

próxima em 20 de maio e por fim a última em 20 de setembro, informa ainda que conforme o mesmo

documento, a contar da segunda, as demais parcelas serão liberadas após relatório favorável por

parte da comissão interna do comdicacar, responsável pelo acompanhamento da execução, sob a

coordenação da conselheira Marleide Lorenzí. Informou também que o mesmo documento foi enviado

para a Secretaria de Administração e Secretaria da Fazenda para a última pos valores. Referente a

informação sobre a situação requerida pelo conselho tutelar, sobre curso da conselheira Adriana, foi

dito pelo presidente que concordava com tal curso. Item 06 - apresentação do relatório da

Presidente da Comissão do FMDCA, Sra. Vânia dos Santos, referente ao rateio da primeira fase da

campanha do imposto de renda 2018/2018 e informação com relação a outras destinaçôes existentes

no Fundo. Relatou que foi analisada as contas. Item 07 - Proposta de divulgação das atas do

COMDICACAR a contar de 2018 no site do Municipio de Carazinho, visando dar total transparência

aos atos. Reprovado. Item - 8, Proposta de mudança de local para a realização das plenárias e/ou

extraordinárias, transferindo, do auditório da SMEC, para a sede administrativa, junto a sala das

sessões de licitação públicas. Justificando o espaço e viabilidade. Reprovado. Sem mais nada a

declarar, encerro assim a presente ata, abaixo assinada pelo Presidente e Vice-Presidente do

COMDICACAR.

Ivânio Lima Martins

Presidente

João Roberto Boaventura

Vice-Presidente
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ATA 02/2018
Aos treze dias do mês de março de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se extraordinariamente, nas dependências

da Sala de Reuniões dos Conselhos, ás 09:00 horas. Presidente fez abertura, mencionando que a

pauta foi antecipada, em razão da participação da Promotora Dra. Adriana Costa. Também

mencionou que foi feito calendário das reuniões. Fala da conselheira Vânia dos Santos, presidente da

Comissão de gerenciamento e Orçamento, sobre o direcionamento dos 20% retidos no fundo, da

campanha de imposto de renda. Explanou sua preocupação juntamente com a comissão, em relação

ao valor de aproximadamente de R$ 91.000,00, que tem na conta do fundo referente aos 20% da

captação do imposto de renda. Mencionou que estão verificando de que forma pode ser gasto esses

recursos pois, sabe-se que a legislação Federal e Municipal são especificas para aplicação dos

mesmos. Relatou que conversou com a Promotora, referente ao programa da família acolhedora no

Município. Mencionou sobre a inscrição do CREAS, no conselho, que este deve ser regularizado. Da

capacitação dos conselheiros tutelares e conselheiros do COMDICACAR. Pro pós o inicio do plano de

ação para gasto do valor que encontra-se no fundo, com capacitação da família acolhedora,

capacitação dos conselheiros tutelares, capacitação dos membros do conselho. O convidado Daniel

Schu informou que irá ter uma capacitação sobre a Lei 13.019. A conselheira Marleide Lorenzi,

colocou que em relação a retenção dos 20% do fundo, este está restrito ao imposto de renda. Daniel

Schu, explanou que em relação aos 20%, é preciso realizar um plano de trabalho, com valores para

cada item. Com definição onde será aplicado o valor. A conselheira Vânia dos Santos, mencionou que

na primeira fase do imposto de renda, não teve captação direta para o fundo. Daniel Schu, a pedido

do presidente Ivânio, relatou sobre o rateio da verba da 3a vara civil do Fórum, rateio da 2a fase IR

2016/2017, liberação dos recursos da 1a fase de 2018. Primeiro mencionou que toda e qualquer

destinação de recurso público a partir de janeiro 2017, a regra é Chamamento Público. Mencionou

que celebrar uma parceria sem cumprir os requisitos da lei, estaria incorrendo de ato de improbidade

administrativa, não só do gestor público mas também da entidade. Para operacionalizar

objetivamente os recursos a regra é edital. Colocou que o Município nunca teve foco na execução

física, era somente focado na parte da execução financeira. A promotora Adriana Costa, mencionou

que não pode haver atrito entre as entidades, que devem entender que todas desempenham

atividades relevantes e que todas elas estão fazendo funções que deveriam ser feitas pelo poder

público municipal. Daniel Schu, informou que mandou ofício ao comdicacar esclarecendo o que

faltava para celebração de parcerias. Informou ainda, os trâmites da Lei 13.019. Foi colocado, a

possibilidade das entidade terem entregues os planos de trabalho no comdicacar e os mesmos não

estarem no conselho. A promotora sugeriu, que as entidades enviem novamente os planos de

trabalho, para seja dado andamento no processo. A conselheira Marleide Lorenzi, relatou que tem

uma pessoa, para atender três conselhos, que não há condições de uma única pessoa atender toda a

demanda, tal como assessorar as entidades, captar recursos entre outros. Daniel Schu, mencionou

MM



MUNiCíPIO DE CARAZINHO

•

•

a
:~...~..
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

• Regulamentado através da Lei Municipal nO7.889, de 23 de dezembro de 2014.

" Av. Flores da Cunha, n01184 - Sala 112 - Centro - CEP 99500-000
COMDICACAFi Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - comdica@carazinho.rs.gov.br

que será realizada uma capacitação para as entidades referente a Lei 13.019, no dia 21/03/18. O

presidente, falou que houve queda na arrecadação, devido a demora da liberação para as entidades.

A promotora Adriana, ressalta a importância de não centralizar tudo no comdicacar, porque também é

interesse das entidades, que a comunicação do que está faltando, viesse para o comdicacar e que

cada entidade com falta de documentação, recebesse uma notificação da administração e a entidade

provocar o comdicacar. A conselheira Vânia, mencionou a importância de ajustar o regimento interno

com a legislação municipal e conselho tutelar. Foi mencionado a questão da eleição dos conselheiros

tutelares, que há necessidade de ser feita. Sem mais nada a declarar, encerro assim a presente ata,

abaixo assinada pelo Presidente e Vice-Presidente do COMDICACAR.

Ivânio Lima Martins

Presidente

João Roberto Boaventura

Vice-Presidente
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ATA 03/2018

Aos vinte e três dias do mês de abril de dois mil e dezoito, o Conselho Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de Carazinho - COMDICACAR - reuniu-se ordinariamente, nas

dependências da Sala de Reuniões dos Conselhos, ás 15:30 horas. Fala do Presidente: Presidente
fez abertura, mencionando que a pauta é bem sucinta, procurando manter em torno de 01 hora no

máximo as reuniões. Mencionou que a conselheira Marleide Lorenzi vinculou no princípio da tarde,

uma extraordinária para o início do mês de maio. A conselheira Marleide Lorenzi, colocou que tem

dois assuntos bem complexos que vem se arrastando. Um dos assunto é estudar um planejamento

de politica pública que inclua a parte esportiva. Outro assunto é com referência a aplicação dos 20%

do recolhimento do imposto de renda. Correspondências recebidas e expedidas: Recebidas:

Oficio 03/2018 - Yacamim - comunicando que conforme autorização do presidente do COMDICACAR

via telefone, efetuaram comparas referente a verba recebida pela fundação Itaú Social de material de

limpeza dos meses de fevereiro e março em uma só vez, bem como as compras de material de

escritório e material para as oficinas dos meses de fevereiro , março e abril em uma aquisição

exclusiva. Apae -16/01 - solicitando prorrogação do prazo de vigência do termo de fomento 10/2017.

10/04 - Trianon - só informando a alteração estatutária, para centro de convivência esportiva cultural

da criança e adolescente - Trianon. Oficio da Secretária Andréia, solicitando a inscrição do programa

família acolhedora. Ofício 08/2018 - Yacamim - Informando que houve mudanças na planilha de

controle orçamentário, solicitadas pela prefeitura, com orientação direta do Daniel Schu. 16/04- ofício

12/2018 - Yacamim- solicitando atestado de pleno regular funcionamento. 12/04 - O Serviço de

Acolhimento Familiar, solicita espaço para reuniões na sala dos conselhos, pedido foi deferido. 05/04

- Notificação da Promotoria, para presidente comparecer dia 23/04 para audiência referente

providências a serem adotadas para o encaminhamento das pessoas com idade inferior a 60 anos

que se encontram em ILPIS no Município.

Ofício 23/2018 - APAE- solicitando o remanejo do montante de R$ 23.634,00 da sobra do plano de

trabalho do projeto IR 2016. Presidente, mencionou que no dia 22 de março recebeu uma intímação

da promotoria da infância e juventude, duas situações, a primeira para acompanhar um acordo entre

a UTI, o qual tem a situação de vender bebida para menores e no mesmo dia tinha uma audiência

com a mesma pessoa, pois o capitão Nascimento me chamou para acompanhar para dar um

flagrante de venda de bebidas para menores. Explanou que foi ao local e indagou o dono referente a

venda proibida, acabou torcendo o dedo do dono do bar foi denunciado por agressão. Na audiência

foi assinado um termo o qual não foi respeitado. Então o capitão Nascimento solicitou verbalmente

que o presidente trouxesse para a plenária, para o conselho emitir um documento, para denunciar

novamente. A conselheira Marleide propôs que a plenária aprova que seja feita uma denúncia do

COMDICACAR ao Ministério Público. Ficou decidido que o capitão precisa mandar formalmente o

pedido ao conselho para manifestação. A conselheira Vera Suckau, relata que há verba dentro do

COMDICACAR, para fazer campanhas, a questão da bebida alcoólica, a questão de estupros,
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realizar uma campanha do COMDICACAR, firme e forte e buscando articulação com essa rede

( brigada, polícia, imprensa, promotoria). Propostas de readequação do Regimento Interno do

COMDICACAR, e os necessários ajustes que lhe são pertinentes; O presidente informa que o

regimento interno precisa ser revisado e adequado. Oficializar comissão encarregada da

formatação do Regimento Interno; Marleide Lorenzi, Vânia dos Santos, Vera Suckau, Carmém

Argenton. Campanha do Imposto de renda - Primeira fase - Situação e Campanha do Imposto

de renda - Segunda fase - Situação e prazos; O Presidente informa que a comissão está

analisando as readequações. A conselheira Marleide Lorenzi, solicita o registro em ata, que no

período compreendido entre agosto de 2017 a fevereiro de 2018, houve uma desestruturação no

COMDICACAR, dos serviços da secretaria executiva, inclusive não se encontrando documentos,

prejudicando também o serviços das comissões. Remanejo do montante da sobra do Plano de

trabalho do Projeto IR de 2016, APAE; Aprovado a solicitando, com adaptação do plano de

trabalho, não podendo constar o termo "reforma" e sim "adaptação".Sem mais nada a declarar,

encerro assim a presente ata, abaixo assinada pelo Presidente e Vice-Presidente do COMDICACAR.

Ivânio Lima Martins

Presidente

João Roberto Boaventura

Vice-Presidente
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ESTADO DO RIO GRANDEDO SUL
MUNICÍPIODECARAZINHO

Conselho Municipal de Bem Estar Animal - COMBEA

Of.007/2018/COMBEA

Excelentíssimo Senhor,

Carazinho, 15 de junho de 2018.

Atendendo solicitação de Vossa Excelência, referente ao PEDIDO DE INFORMAÇÕESdo

Vereador IVOMARDE ANDRADE - PTB ao Conselho Municipal do Bem Estar Animal _

COMBEA,seguem as informações necessárias:

1- Número de Reuniões realizadas por este Conselho, datas e suas respectivas atas

(dos últimos dois anos);

Desde a criação do Conselho, no mês de maio de 2017, foram realizadas dezesseis

reuniões, entre ordinárias e extraordinárias, nas seguintes datas: 1ª - 06/06/2017,

2ª- 14/06/2017, 3ª- 20/06/2017, 4ª- 04/07/2017, 5ª- 15/08/2017, 6ª-

19/09/2017,7ª-07/11/2017,8ª-10/11/2017,9ª-22/11/201~10ª-12/12/2017,

11ª- 21/12/2017, 12ª- 06/02/2018, 13ª - 13/03/2018, 14ª- 03/04/2018, 15ª-

08/05/2018 e 16ª- 12/06/2018. Respectivas atas em anexo;

11- Quórum de participação dos Membros: Segue Lista de Presenças em anexo;

111- Quais os critérios usados para a composição de cada Conselho, dos membros e/ou

quotas governamentais. Sociedade civil, população, etc;: Esta informação é

anterior à formação do Conselho de Bem Estar Animal, devendo portanto ser

respondida por Vossa E elência.

. LoCA {)e Diw (,;
Fran ie e Goularte LeiteJ v

Presidente do COMBEA

À sua Excelência o Senhor

Milton Schmitz

Prefeito Municipal

NESTA
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LISTADE PRESENÇASSESSÃOORDINÁRIA COMBEA - 04/07/2017

PATRAM - fu.-dtci..u D'J'-"-' Jltff~
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.- ~~0
SMEC\/t~C(/<'~

DEMA --€'" ~Ll.-L
l_I

ACAPA _ ~.) ~~d

J\ "') I) .
APASFA- ~,

VETERINÁRIO 'h
PROTETORASINDEPENDENT~S_~)_"v.....~

CÂMARA MUNICIPAL - :./f: ti.,. & i Ie . L C
!
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LISTADE PRESENÇASSESSÃOORDINÁRIA COMBEA -15/08/2017

PATRAM - "

VIGILÂNCIA SANITÁRIA-

SMEC-

DEMA-

ACAPA-
~

APASFA - \
/ ..'

VETERINÁRIO - '/, ~

PROTETORASINDEPENDENTf;S-

CÂMARA MUNICIPAL-

)



LISTADE PRESENÇASSESSÃOORDINÁRIA COMBEA -19/09/2017

PATRAM -

VIGilÂNCIA SANITÁRIA-

SMEC-

DEMA-

ACAPA-

APASFA-

, é<:C./7VETERINARIO;>'-';7 $.-~
</

PROTETORASINDEPENDENTES-

CÂMARA MUNIClPAL-



LISTA DE PRESENÇASSESSÃOORDINÁRIA COMBEA - 07/11/2017

PATRAM -

VIGILÂNCIA SANITÁRIA-

SMEC-

DEMA- I, ' ,

ACAPA-

APASFA - '3 Cl
/'/' ",./ /r-~

/,/;;;'wVETERINÁRIO - (~ ;/?,//'/ ,~
/:~/ (

PROTETORAS INDEPENDENTE$,-

CÃMARA MUNICIPAL - 'f~'t-l,tt



LISTA DE PRESENÇASSESSÃOEXTRAORDINÁRIACOMBEA -10/11/2017

PATRAM -

VIGilÂNCIA SANITÁRIA-

SMEC

DEMA-



LISTA DE PRESENÇAS SESSÃO EXTRAORDINÁRIA COMBEA - 22/11/2017

PATRAM- f~
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SMEC-

DEMA-

ACAPA-

APASFA-'faJvGcIJ ~_

VETERINARIO~~r ~

PROTETORA~ INDEPENDENTES.~ . -0'-:': · .
CÂMARA MUNIClPAL - lW~c~(!fL~!



LISTA DE PRESENÇAS SESSÃO ORDINÁRIA COMBEA - 12/12/2017

PATRAM -

VIGILÂNCIA SANlTÁR1A- t!~
l

SMEC- f'F
(jJ

DEMA-

ACAPA-

APASFA -

VETERINÁRIO -

PROTETORASINDEPENDENTES~\()
A

CÂMARA MUNICIPAL - 1'WiA
P,(e,J0
1/



LISTA DE PRESENÇASSESSÃOEXTRAORDINÁRIA COMBEA - 21/12/2017

PATRAM -

VIGILÂNCIA SANITÁRIA-

SMEC-

DEMA - C ') .

ACAPA-

APASFA -

VETERINÁRIO -

PROTETORAS INDEPENDENTE;S-

CÂMARA MUNICIPAL - t'0"t/V~cC1



LISTA DE PRESENÇASSESSÃOORDINÁRIA COMBEA - 06/02/2018

PATRAM -

VIGILÂNCIA SANITÁRIA - t;Jt-'\
SMEC-

DEMA-

ACAPA-

APASFA-

VETERINÁRIO

PROTETORASINDEPENDENTES-

CÂMARA MUNICIPAL - t( L L C
! C. ,!e i .l:-



LISTADE PRESENÇASSESSÃOORDINÁRIA COMBEA ~ 13/03/2018

PATRAM-

VIGILÂNCIA SANITÁRIA-

SMEC-

DE MA -

ACAPA-

APASFA-
.~/? •. /

VETERINÁRI07/;7'/'.{:~''"/
! ,/

PROTETORASINDEPENDENTES-

CÂMARA MUNICIPAL-



LISTA DE PRESENÇASSESSÃOORDINÁRIA COMBEA - 03/04/2018

PATRAM -

VIGILÃNCIA SANITÁRIA - Vv':i

SMECC/~t'~~U~-t

DEMA - '" {Z, f, ) f y,é:' ( ,i

ACAPA-

APASFA -

VETERINÁRIO; ;I'~'e-:
/,/' ,/.'.///

PROTETORAS INDEPENDENTES-

CÃMARA MUNICIPAL - ~'te'GL l
f



LISTA DE PRESENÇAS SESSÃO ORDINÁRIA COMBEA - 08/o.~2018

PATRAM -

VIGilÂNCIA SANITÁRIA-

SMEC -

DEMA-

ACAPA -

APASFA -

/ /,- /'
VETERINARIO :/7-c:

PROTETORAS INDEPENDENTES-

CÂMARA MUNICIPAL - f~ L t
I



LISTADE PRESENÇASSESSÃOORDINÁRIA COMBEA -12/06/2018

PATRAM-

VIGilÂNCIA SANITÁRIA-

SMEC-

DEMA-

ACAPA -

APASFA-

PROTETORASINDEPENDENTES-

CÂMARA MUNICIPAL - Il:ÚtVv(U,,-#i e
i



r- _,

I

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Departamento de Habitação

Memo, 143/2018

Carazinho, 14 de junho de 2018,

À Secretaria de Administração

Prezados

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos por meio deste responder o PEDIDO DE

INFORMAÇÃO OP 093/2018 do Vereador Ivomar de Andrade,

Seguem em anexo cópias das ATAS do Conselho Municipal da Cidade de

Carazinho e cópia da Lei N° 6,668, as quais constam as imformações solicitadas,

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Vanderlei Eugêni

Diretor do Departamento de Habitação

'" . .~o i
I 5 JUN 2018 .



CESPRO I Digitalização, Compilação e Consolidação da Legislação Municipal

--;I
AAfI'fifl,'PA, MI}W(Wlit Vf,

CARMINHO
Seção de Legislação do Município de Carazinho I RS

LB MUNICIPAL N°6.668, DE 29/11/2007
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DE CARAZINHO E O FUNDO MUNICIPAL DE

HABITAÇÃO.

ALEXANDRE A GOELLNER, PREFEITO DO MUNiCípIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica criado o Conselho Municipal da Cidade de Carazinho, órgão deliberativo e com a finalidade de assegurar
a participação da comunidade na elaboração e implementação de programas de habitação, saneamento básico,
promoção humana, e ainda de implementar politicas municipais de desenvolvimento urbano, além de gerir o fundo
municipal de habitação a que se refere o artigo 6°da presente Lei.

Art. 2° O Conselho Municipal da Cidade de Carazinho, constitui órgão consultivo, de assessoramento e deliberativo
do Poder Executivo municipal, no âmbito de sua competência, para a formulação e execução de políticas de
desenvolvimento urbano.

Art. 3° Compete ao Conselho Municipal da Cidade de Carazinho:
1- aprovar as diretrizes e normas para a gestão do Fundo Municipal da Habitação;
11- aprovar os programas anuais e plurianuais de aplicação dos recursos do Fundo nas áreas sociaís, tais como

de habitação, saneamento básico e promoção humana;
111- estabelecer limites máximos de financiamento, a título oneroso ou a fundo perdido, para as modalidades de

atendimento previstas no artigo 7° desta Lei;
N - definír a política de subsidios na área de financiamento habitacional;
V - definir a forma de repasse a terceiros dos recursos sob a responsabilidade do Fundo;
VI. definir as condições de retorno dos investimentos;
VII- definir os critérios e as formas para a transferência dos imóveis vinculados ao Fundo, aos beneficiários dos

programas habitacionais;
VIII- definir normas para gestão do patrimônio vinculado ao Fundo;
IX - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo, solicitando, se necessário, o auxílio do órgão de

finanças do Executivo;
X - acompanhar a execução dos programas sociais de habitação, de saneamento básico e de promoção humana,

cabendo-lhes inclusive suspender o desembolso de recursos caso sejam constatadas irregularidades na
aplicação;

XI - dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares relativas ao Fundo, nas matérias de sua
competência;
XII- propor medidas de aprimoramento do desempenho do Fundo, bem como outras formas de atuação visando a

consecução dos objetivos dos programas sociais.
XIII- auxiliar o Poder Executivo Municipal em todas as atividades que se relacionem com o planejamento urbano

do município;
XN - Avaliar, propor, debater e aprovar a política de desenvolvimento urbano em conjunto - governo e sociedade

civil- na esfera municipal;
XV -formular políticas de desenvolvimento urbano para o Município de Carazinho;

XVI - garantir a aplicação das diretrizes de desenvolvimento urbano definidas no Plano Diretor de Carazinho, no

hltp:/!wMN.cespro.com.br//pri nt.php?cdM unici pio= 7360&cdDi ploma=20076668 1/4



.J.'~12018, CESPROI Digitalização,CompilaçãoeConsolidaçãodaLegislaçãoMunicipal
acompannamento permanente de sua Implementaçao Junto a leglslaçao orçamentana mUniCipal;

, XVII - propor a realização de estudos, pesquisas, debates ou seminários relacionados com o desenvolvimento
urbano de Carazinho, estimulando a conscientização sobre os problemas urbanos e o conhecimento da legislação
pertinente e a discutir soluções alternativas para a gestão da cidade, bem como outros temas referentes a política
urbana, e ambiental do municipio;

XVIII - compatibilizar as ações municipais com as políticas setoriais do Governo Estadual e do Ministério das
Cidades.

XIX - elaborar o seu Regimento Interno.

Art. 4° O Conselho Municipal da Cidade de Carazinho será constituido por 12(doze) membros, representados por
órgãos do Poder Público e Sociedade Civil:

1- Secretaria Municipal de A<;sistência Social
11- Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana; (NR) (redação estabelecida pelo art. 1° da Lei

Municipal na 8.243, de 03.08.2017)
111- Secretaria Municipal da Fazenda;
IV - Secretaria Municipal do Planejamento e Urbanismo;
V - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos;
VI- União das Associações Comunitárias de Carazinho - UACC;
VII - Secretaria Municipal Geral do GovernolDepartamento Municipal de Habitação e Defesa Civil; (NR) (redação

estabelecida pelo art. 10da Lei Municipal na 8.243, de 03.08.2017)
VIII- A<;sociação Comercial e Industrial de Carazinho - ACIC;
IX. Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e ou SuperdotaçãolAltas Habilidades; (NR)

(redação estabelecida pelo art. 10 da Lei Municipal na 7.033, de 07.10.2009)
X - Assoc. dos Eng., Arquitetos e ~rônomos de Carazinho - AEAAC;
XI- Grupos de 3" Idade; (NR) (redação estabelecida pelo art. 10 da Lei Municipal na 6.825, de 06.08.2008)
XII- Cãmara de Dirigentes Lojistas de Carazinho - CDL.
~ 1° A indicação dos membros do Conselho representantes da comunidade será feita pelas organizações ou

entidades a que pertencem, de comum acordo dentre as instituições afins.
~ 20 Aomissão das entidades em indicarem um representante no prazo de 15 (quinze) dias, após a solicitação do

Chefe do Poder Executivo, permitirá a livre indicação por parte deste, de nomes de sua confiança, desde que
vinculados à respectiva entidade e que não sejam detentores de cargos em comissão ou função gratificada na
Administração Públíca Municipal.

~ 3° Adesignação dos membros do Conselho será feita por ato do Executivo.
~ 4° A presidência do Conselho será exercida por representantes do Executivo, indicado pelo Prefeito.
~ 5° O mandato dos membros do Conselho será de dois anos, permitida a recondução.
~ 6° O mandato dos membros do Conselho será exercido gratuitamente, sendo sua função considerada serviço

público relevante.

Art. 4° (...)
IX - Associação dos DeficientesFisicos;(NR)(redação estabelecida pelo art. 10 da Lei Municipal n° 6.825, de

06.08.2008)

Art. 4° (...)
11- SecretariaMun.Desenv.,Agric., Ind.,Com.,Hab.e MeioArrlJiente;
VII - CooperativasHabitac.legalrrenteconstituidasno Município:
IX - Oubes de Serviço;
XI - SindicatoRuralde Carazinho:(redação original)

Art. 5° O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo
Presidente ou por requerimento assinado pela maioria de seus membros.

~ 1° As decisões do Conselho serão tomadas por maioria absoluta, tendo o Presidente o voto de qualidade.
~ 2° O Conselho poderá solicitar a colaboração de servidores do Poder Executivo para assessoramento em suas

reuniões, sem direito a voto.

~ 3° A Secretaria Municipal Geral do Governo, prestará o apoio administrativo necessário ao funcionamento do
Conselho, constituindo-se no elo de ligação entre este e a Administração Municipal. (NR) (redação estabelecida pelo
",ri 10 ri", I Ai MlJnir:in",1 na R?4.1 riA O.1DR.?0171

htlp:/!w.IMi.cespro.com.brllprint.php?cdMunicipio=7360&cdDiploma=20076668 2/4
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~ 4° Das decisões e deliberações do Conselho, cabe veto fundamentado do Prefeito.

Art. 4° (...)
~ 3° A SecretariaMunicipalde Desenvolvimento,Agricuttura,Indústria,Comércioe Habitação,prestará o apoio

adrrinistrativo necessário ao funcionamentodo Conselho,constituindo-se no elo de ligação entre este e a
AdrrinistraçãoMunicipal.(redação original)

Art. 6° Fica criado o Fundo Municipal da Habitação destinado a propiciar apoio e suporte financeiro á implementação
de programas de habitação, de saneamento básico e de promoção humana voltados á população de baixa renda e
ainda implementar políticas municipais de desenvolvimento urbano.

Art. 7° Constituirão receitas do Fundo:
I.dotações orçamentàrias próprias;
11-recebimento de prestações decorrentes de financiamento de programas habitacionais, inclusive a amortização

de parcelas relativas a financiamentos vigentes;
111-doações, auxílios e contribuições de terceiros;
IV - recursos financeiros oriundos dos Governos Federal e Estadual e de outros órgãos públicos, recebidos

diretamente ou por meio de convênios;
V - recursos financeiros oriundos de organismos internacionais de cooperação, recebidos diretamente ou por

meio de convênios;
VI - aporte de capital decorrentes da realização de operações de crédito em instituições financeiras oficiais,

quando previamente autorizadas em lei específica;
VII- rendas provenientes da aplicação de seus recursos no mercado de capitais;
VIII - produto da arrecadação de taxas de licenças para construção e de demolição, e multas sobre infrações

previstas Código de Obras do Município de Carazinho;
IX.outras receitas provenientes de fontes aqui não explicitadas, á exceção de impostos, vinculadas ás finalidades

próprias do Fundo.
~ 1° As receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e

mantida em agência de estabelecimento urbano de crédito oficial.
~ 2° Quando não estiverem sendo utilizados nas finalidades próprias, os recursos do Fundo poderão ser

aplicados no mercado de capitais, de acordo com a posição das disponibilidades financeiras aprovadas pelo
Conselho Municipal da Cidade, objetivando o aumento das receitas do Fundo, cujos resultados a ele reverterão.
~ 3° O recursos serão destínados com prioridade a projetos que beneficiem á população de baixa renda, bem

como projetos que tenham como proponentes cooperativas habitacionais e organizações comunitárias de
comprovado funcionamento.
~ 4° Os recursos do Fundo somente poderão ser utilizados em investimentos e despesas diretamente vinculadas

à realização dos mesmos, sendo vedado pagamento de despesas rotineiras de manutenção de atividades
vinculadas ao Fundo.

Art. 8° Os recursos do Fundo, em consonância com as diretrizes e normas do Conselho Municipal da Cidade, serão
aplicados em:
1- construção de moradias;
11-produção de lotes urbanizados;
111-aquisição de material de construção;
IV - melhoria de unidades habitacionais;
V - construção e reforma de equipamentos comunitários e institUCionais, vinculados a projetos habitacionais, de

saneamento básico e promoção humana;
VI- regularização fundiária;
VII- aquisição de imóveis para locação social;
VIII- serviços de assistência técnica e jurídica, para implementação de programas habitacionais, de saneamento

básico e promoção humana;

IX - serviços de apoio à organização comunitária em programas habitacionais, de saneamento básico e de
promoção humana;
X - complementação de infraestrutura em loteamentos deficientes destes serviços com a finalidade de regularizá-

los:
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XI- revitalização de áreas degradadas para uso habitacional;

XII- projetos experimentais de aprimoramento de tecnologia na área habitacional e de saneamento básico;

XIII - quaisquer outras ações de interesse social aprovadas pelo Conselho vinculados aos programas de

saneamento, habitação e promoção humana.

Art. 9° O Fundo de que trata a presente Lei, ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal Geral do Governo,

através do Departamento Municipal de Habitação e Defesa Civil, com o apoio da Secretaria Municipal da Fazenda.

(NR) (redação estabelecida pelo art. 1° da Lei Municipal n° 8.243, de 03.08.2017)
Parágrafo único. As Secretarias mencionadas neste artigo fornecerão os recursos humanos e materiais

necessárias à consecução dos seus objetivos.

Art. 9° O Fundo de que trata a presente Lei, ficará vinculado diretamente à Secretaria Municipal de

Desenvolvimento, Agricultura, Indústria, Comércio e Habitação, com o apoio da Secretaria Municipal da Fazenda.

Parágrafo único. As Secretarias mencionadas neste artigo fornecerão os recursos humanos e materiais

necessárias á consecução dos seus objetivos. (redação original)

Art. 10. O Fundo de que trata a presente Lei terá vigência ilimitada.

Art. 11. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias no orçamento.

Art. 12. Apresente Lei será regulamentada por Decreto Executivo, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de sua

publicação.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 14. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as Leis Municipais nOs 5.136/97 e 6.195i2005.

Gabinete do Prefeito, 29 de novembro de 2007.

ALEXANDRE A GOELLNER
Prefeito

Registre-se e publique-se no Painel de
Publicações da Prefeitura:

ISOLDE MARIA DIAS
Secretária da Administração

IMDICBS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CMIC - Conselho Municipal do Idoso de Carazinho

Instituido através da Lei Municipal nO6.110, de 25 de agosto de 2004.
Alterado pela Lei Municipal nO6.597 de 28 de agosto de 2007.
Av. Flores da Cunha, nO1184, sala 112, Centro. CEP: 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - conselhodoidoso@carazinho.rs.gov.br

Memo 004/2018

limo. Sr. Lori Luiz Bolesina

Secretário da Administração

I '.,'MWi1'C'P~i'(i;é.'~Il/ií?j';;hl
S~'OTCll!r;1Idll Adminl~t'açao

I 4 JUN 2018
e;- I

R~BlbA

Carazinho, 11 de junho de 2018.

•

Em resposta ao OP 093/2018, a presidente do Conselho Municipal do Idoso de
Carazinho - CMIC, informa o que segue:

I - Número de reuniões realizadas por conselho, datas e suas respectivas atas (dos últimos
dois (02) anos).

2016 - 13 reuniões, nas datas: 30/03, 28/04, 19/05, 01/06, 09/06, 07/07, 28/07, 30/08,
28/09, 26/10, 30/10, 23/11, 09/12;

2017 - 08 reuniões, nas datas: 05/06, 07/07, 16/08, 14/09,15/09,25/10, 23/10;

2018 - 02 reuniões até dia 13/04, nas datas: 04/01, 13/04.

11 - Quórum de participação dos membros de cada conselho (dos últimos dois (02) anos).

Todas as reuniões dos últimos 02 anos obtiveram quórum mínimo obrigatório para

deliberação das plenárias. O número de participantes encontra-se anexo.

111 - Quais os critérios usadas para a composição de cada conselho, dos membros e/ou

quotas governamentais, sociedade civil, população, etc...

O CMIC, possui Regimento Interno que delibera sobre o assunto, baseado em Lei Municipal

6.110/2004 e suas alterações - Cria o Conselho do Idoso de Carazinho e Lei Federal
10.741/2003 - Estatuto do Idoso.

Segue anexo, atas e listas de presenças a qual faz parte das atas das reuniões
supracitadas, de acordo com o solicitados no item "I", com 85 folhas.

MM
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CMIC - Conselho Municipal do Idoso de Carazinho

Instituido através da Lei Municipal nO6.110, de 25 de agosto de 2004.
Alterado pela Lei Municipal nO6.597 de 28 de agosto de 2007.

Av. Flores da Cunha, nO1184, sala 112, Centro. CEP: 99500-000
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•

•

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores

esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Presidente do CMIC

MM
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•
ordinária com os membros do CMIC, tendo por local a sala dos Conselhos, para tratar

dos seguintes assuntos: 1- Leitura e aprovacão da Ata 11/2015: A ata foi lida pela

Secretária Executiva, e a Conselheira Marleide Lorenzi realizou um apontamento, após

a mesma foi aprovada por todos, 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: Ministério Público, ofício nO 59/2016, solicita relatório pendente da

Instituição Residencial Geriátrico; Ministério Público, ofício nO 60/2016, solicita

relatório pendente da Instituição Suave Idade Residencial Home Care; Ministério

Público, ofício nO 68/2016, solicita relatório unificado da Instituição Recanto São

Vicente de Paulo; Declaração da Casa Geriátrica Residencial Geriátrico referente à

contratação de um profissional de enfermagem para a Instituição, Enviadas: Banco

Banrisul, ofício nO 01/2016, solicita os extratos bancários referente aos depósitos

identificados nesta agência ao Fundo Municipal do Idoso para a Campanha do Imposto

de Renda 2015/2016; Contalex, oficio n° 02/2016, encaminha as cópias dos extratos

bancários que foram solicitados ao Banco Banrisul; Ministério Público, ofício nO

03/2016, justificativa do não encaminhamento dos relatórios das Casas Geriátricas,

devido ao recesso do CMIC Foi informado também a respeito da situação das Casas

Geriátricas Suave Idade Residencial Home Care sobre a luminosidade e o Residencial

Geriátrico sobre a contratação de um profissional de enfermagem; Casa Geriátrica

Residencial Geriátrico, ofício n° 04/2016, solicita a presença do responsável pelo

Residencial para comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social para

conversar com a Presidente do CMIC para tratar de assuntos de extrema importância

com relação ao Residencial Geriátrico; Casa Geriátrica Núcleo de Convivência e

Reabilitação, ofício n° OS/2016, solicita o encaminhamento das documentações

necessárias para posterior inscrição da Casa Geriátrica no CMIC; Casa Geriátrica

Residencial Bella Vitta, ofício nO 06/2016, solicita o encaminhamento das

documentações necessárias para regularização da inscrição da Casa Geriátrica no

, '
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ordinária com os membros do CMIC, tendo por local a sala dos Conselhos, para tratar

dos seguintes assuntos: 1- Leitura e aprovação da Ata 11/2015: A ata foi lida pela

Secretária Executiva, e a Conselheira Marleide Lorenzi realizou um apontamento, após

a mesma foi aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: Ministério Público, oficio nO 59/2016, solicita relatório pendente da

Instituição Residencial Geriátrico; Ministério Público, oficio nO 60/2016, solicita

relatório pendente da Instituição Suave Idade Residencial Home Care; Ministério

Público, oficio nO 68/2016, solicita relatório unificado da Instituição Recanto São

Vicente de Paulo; Declaração da Casa Geriátrica Residencial Geriátrico referente à

contratação de um profissional de enfermagem para a Instituição. Enviadas: Banco

Banrisul, oficio nO 01/2016, solicita os extratos bancários referente aos depósitos

identificados nesta agência ao Fundo Municipal do Idoso para a Campanha do Imposto

de Renda 2015/2016; Contalex, oficio nO02/2016, encaminha as cópias dos extratos

bancários que foram solicitados ao Banco Banrisul; Ministério Público, ofício n°

03/2016, justificativa do não encaminhamento dos relatórios das Casas Geriátricas,

devido ao recesso do CMIC. Foi informado também a respeito da situação das Casas

Geriátricas Suave Idade Residencial Home Care sobre a luminosidade e o Residencial

Geriátrico sobre a contratação de um profissional de enfermagem; Casa Geriátrica

Residencial Geriátrico, oficio nO 04/2016, solicita a presença do responsável pelo

Residencial para comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social para

conversar com a Presidente do CMIC para tratar de assuntos de extrema importância

com relação ao Residencial Geriátrico; Casa Geriátrica Núcleo de Convivência e

Reabilitação, oficio nO OS/2016, solicita o encaminhamento das documentações

necessárias para posterior inscrição da Casa Geriátrica no CMIC; Casa Geriátrica

Residencial BeBa Vitta, ofício nO 06/2016, solicita o encaminhamento das

documentações necessárias para regularização da inscrição da Casa Geriátrica no
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CMIC; Secretaria Municipal da Administração, memorando n° 11/2016 (emitido e

encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social), indica a necessidade de

alterar a Portaria nO45412015, substituindo a Conselheira Titular Wilmara Negrão

Alexandre Birckan pela Sra. Mirina Rauber na composição do CMIC, na oportunidade

também foi solicitado a subtituição da Conselheira Titular Wilmara Negrão Alexandre

Birckan pela Sra. Juára de Oliveira na composição do Conselho Munipal da Saúde;

Suave Idade Residencial Home Care, oficio n° 07/2016, solicita o encaminhamento das

documentações necessárias para regularização da inscrição da Casa Geriátrica no

CMIC; Ministério Público, oficio nO08/2016, encaminha a cópia do oficio nO06/2016

do CMIC enviado à Casa Geriátrica Residencial Bella Vitla, o qual solicita a entrega

das documentações necessárias para regularização da inscrição da Casa Geriátrica no

CMIC, em que a mesma não cumpriu o prazo, não entregando as documentações

solicitadas, desta forma o CMIC pede orientações de como proceder neste caso e

informa que outros ofícios já foram entregues, bem como visitas já se realizaram neste

local, percebendo-se assim uma resistência da Casa Geriátrica em regularizar sua

situação; Ministério Público, oficio nO09/2016, encaminha algumas informações sobre a

Casa Geriátrica Residencial Geriátrico e encaminha a Declaração da responsável deste

local sobre a contratação de um profissional de enfermagem; Ministério Público, ofício

n° 10/2016, encaminha o relatório de visita da Casa Geriátrica Residencial Geriátrico do

dia 09 (nove) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze); Ministério Público, ofício nO

11/2016, encaminha o relatório de visita da Casa Geriátrica Suave Idade Residencial

Home Care do dia 09 (nove) de dezembro de 2015 (dois mil e quinze); Ministério

Público, ofício nO12/2016, informa que o relatório da Casa Geriátrica Recanto São

Vicente de Paulo já foi encaminhado para o Ministério Público, seguindo o documento

em anexo; Casa Geriátrica Residencial Geriátrico Viver, ofício nO1312016, solicita o

encaminhamento das documentações necessárias para posterior inscrição da Casa

Geriátrica no CMIC; Casa Geriátrica Residencial Geriátrico, ofício nO14/2016, solicita

o encaminhamento das documentações necessárias para posterior inscrição da Casa

Geriátrica no CMIC. 3- Resultado da Campanha do Imposto de Renda 2015: A

Presidente Sandra Loss Carneiro, inicia este assunto relatando que no momento do
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cálculo dos valores da Campanha do Imposto de Renda 2015 surgiu uma dúvida sobre a

porcentagem que iria ficar retida no Fundo Municipal, pois no Edital n° 01/2015 estava

15% (quinze por cento) e na Resolução n° 03/2015 estava 10% (dez por cento). A

plenária foi então questionada sobre qual porcentagem o cálculo deveria ser feito, e a

mesma aprovou que o valor de 15% (quinze por cento) seja retido no Fundo Muncipal

do Idoso. Sendo assim, o Recanto São Vicente de Paulo, que foi a única Instituição que

participou da Campanha do Imposto de Renda, tendo seu projeto devidamente

aprovado, receberá o valor de R$ 14.747,50 (quatorze mil setecentos e quarenta e sete

reais e cinquenta centavos), e o restante que é o valor de R$ 2.602,50 (dois mil

seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) ficará retido no Fundo Municipal do Idoso.

Na oportunidade, a Presidente apresenta para a plenária uma matéria que foi publicada

no Jornal Diário da Manhã referente à esta Campanha. 4- Situações das Casas

Geriátricas: Este assunto foi debatido durante a leitura das Correspondências, pois as

mesmas eram sobre as Casas Geriátricas. A Presidente relatou que foi realizada uma

visita na Casa Geriátrica Bella Vitta, e foi questionado à mesma a questão da

acessibilidade, a Presidente, bem como os Conselheiros foram informados de que os

Bombeiros relataram que na parte interna da Casa é difícil de se realizar modificações, e

sugeriram que seja construída uma rampa na parte externa, que seria um custo alto, mas

é o mais viável no momento. 5- Leitura e apreciação do Plano de Ação do CMIC

2016: A Presidente entregou aos presentes o Plano de Ação do CMIC para o ano de

2016 (dois mil e dezesseis), e após realizou a leitura do mesmo. Após a leitura, a

Presidente questiona se a plenária teria alguma colocação a ser feita. A Conselheira

Marleide Lorenzi sugere que as visitas não sejam realizadas mensalmente, e Sim

bimestralmente, também sugeriu que seja acrescentado um item ao final do Plano,

sendo o seguinte: " Gerenciar e avaliar a aplicação do Fundo Municipal do Idoso",

ambas as sugestões foram aprovadas por todos. A Conselheira Sandra Marins sugere

que ao invés de propor um encontro com os proprietários e condutores dos transportes

coletivos do município, realizar uma Campanha dentro dos ônibus, mensalmente, esta

sugestão também foi aprovada por todos. Após, o Plano de Ação de 2016 foi aprovado

pelos presentes. 6- Assuntos Gerais: O primeiro assunto geral foi sobre o novo

Promotor que irá assumir o Ministério Público, a Presidente informou que o mesmo

~
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iniciará seus trabalhos no dia 01(um) de abril do corrente ano. Sobre a ligação da Casa

Geriátrica Bella Vitta, a Presidente relata que um idoso do Rio de Janeiro que estava

nesta Casa foi transferido para o Recanto São Vicente de Paulo. Sobre a reformulação

dos Conselheiros, a Presidente junto da plenária fez algumas alterações, visto que a

Gestão está próxima de terminar, estas alterações serão lidas na próxima reunião, Após

isto, a Conselheira Marilane do Valle, informou que estão realizando ações sociais,

visto que no dia 05 (cinco) de fevereiro do corrente ano plantaram flores na Praça

Central, e posterior irão realizar isto em demais praças do município, também foram no

• dia 23 (vinte e três) de março no Hospital de Caridade de Carazinho entregar doces de

Páscoa, os locais foram a ala pediátrica, a ala dos idosos e depois dos Dependentes

Químicos, neste último não puderam entrar, mas os doces foram entregues por

funcionários. Para finalizar, a Presidente relatou que estes tipos de ações sociais

também serão realizados com a Gabriela Citolin do SESC Carazinho, que futuramente

estará explicando como irá funcionar. Nada mais havendo a constar, encerro a presente

ata que segue assinada pela Mesa Diretora e a Secretária Executiva deste colegiado,

sendo que os demais presentes assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 31 de

março de 2016.

• ;1;~~ ~ r?a~-
'1/ Sandra R. L. Carneiro
( Presidente CMIC

r../

.~Ue~~
Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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Aos vinte e oito dias do mês de abril de dois mil e dezesseis realizou-se a rem} o

ordinária com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos

Conselhos, para tratar dos seguintes assuntos: 1- Mensagem" O vôo da Águia" e

leitura e aprovação da ata 0112016: A Presidente Sandra Loss Carneiro, inicia a

reunião com a leitura da mensagem "O vôo da Águia" e em seguida a Secretária

Executiva Mayse de Mello Fragoso, realizou a leitura da ata 01/2016 que foi aprovada

por todos. Na oportunidade a Presidente informa que a Conselheira Gabriela Citolin que

trabalha no SESC estará amanhã, dia 29 (vinte e nove de abril), no salão da Capsem

realizando uma palestra para os 23 (vinte e três) grupos dos idosos sobre as ações

sociais e demais assuntos pertinentes. A Conselheira Sandra Marins, sugeriu que uma

ação social para ser pensada juntamente com o SESC é de roupas para o inverno, a

Conselheira exemplifica que o PIM realizou esta ação com roupas para gestantes e deu

certo. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Suave Idade

Residencial Home Care, encaminha documentações solicitados pelo CMIC para fins de

regularização cadastral. Enviadas: Secretaria Municipal da Administração,

encaminhamento das Resoluções 01/2016 e 02/2016, respectivamente: Retifica e ratifica

a Seção IV do Art. 60 da Resolução 03/2015; Aprova o valor repassado para o projeto

da entidade do CMIC na Campanha do Imposto de Renda 2015. 3- Reformulacão dos

Conselheiros e das Comissões do CMIC: A Presidente inicia este assunto realizando a

leitura dos nomes dos novos conselheiros que irão fazer parte do CMIC, após

discussões, ocorreram algumas alterações, e a Conselheira Sandra Marins sugeriu que se

convide pessoas de outras áreas que não sejam somente da Assistência Social, como a

Educação e a Saúde, para que seja realizado um trabalho interdisciplinar, e todos

aprovaram esta sugestão. Em seguida, a Presidente relata que as Comissões também

devem ser revistas, e após explanações, as Comissões ficarão compostas da seguinte

maneira: Comissão de Monitoramento, que tem por objetivo analisar as documentações

apresentadas pelas instituições Governamentais e Não Governamentais para inscrição

no CMIC: Sirlei de Souza Vieira e Marleide Lorenzi, devendo mais um Conselheiro

fazer parte desta Comissão. Comissão de Visitas, que tem por objetivo visitar e
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acompanhar a situação das ILPIs Governamentais e Não Governamentais: Sandra Loss

Carneiro, Elis Rejane Modin, Elaine Müller, Juára de Oliveira, Marilane do Valle e

Irmã Lidia Terezinha Ribeiro. Comissão do Fundo Municipal do Idoso, que tem por

objetivo gerenciar e avaliar a aplicação dos recursos que serão destinados ao mesmo:

Sandra Loss Carneiro, Marleide Lorenzi, Vemo Knop e Paulo Gilberto Foltz. 4- Casas

Geriátricas: A Presidente informou aos presentes a situação atual das Casas Geriátricas

que são acompanhadas pelo CMIC. As Casas Geriátricas Nosso Lar São Jorge e

Residencial Geriátrico Viver estão com um profissional que está organizando as

documentações das mesmas para serem entregues no CMIC. Bella Vitta e o Residencial

Geriátrico foram enviados ofícios ao Ministério Público informando a situação das

mesmas, sendo o Bella Vitta sobre o não encaminhamento das documentações

solicitadas pelo Conselho e o Residencial Geriátrico sobre a não contratação de um

enfermeiro. Suave Idade Residencial Rome Care entregou as documentações

solicitadas, como foi citado nas correspondências recebidas. Núcleo de Convivência e

Reabilitação não entregou as documentações solicitadas pelo Conselho. Na

oportunidade, a Conselheira Sandra Marins comenta que é necessário averiguar se esta

Instituição deve entregar as documentações solicitadas para as ILPIs, visto que esta

Instituição é uma ILPT. Recanto São Vicente de Paulo e VÓElza serão solicitadas as

documentações atualizadas para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis). Após estas

explanações, os presentes debateram à respeito do projeto que consta no Plano de Ação

do corrente ano do CMIC, referente ao trabalho a ser executado nos coletivos urbanos

do município. A Conselheira Elis Modin sugeriu que se entregue um projeto para ver se

a empresa aprova e aceita este trabalho, e que se caso haja aprovação que sejam

realizados folders para entregar para as pessoas que estiverem nos coletivos. A

Conselheira também sugeriu que nos coletivos haja uma conversa sobre o que acontece

com os passageiros, e com os motoristas seria mais prudente conversar somente na

empresa. Após, a Conselheira Sandra Marins, sugeriu que pode ter uma parte mais

lúdica neste trabalho, como é feito com o PIM em que se vestem de personagens. A

Conselheira Marilane sugere que alguns conselheiros podem se vestir de idosos e

relatou que um motorista sugeriu que primeiro se observe o que acontece nos coletivos,

se mantendo dentro dos mesmos de maneira neutra, e após relatar que são do Conselho
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para então realizar o trabalho planejado. Após este assunto, a Conselheira Guiomar Loss

realizou uma explanação acerca dos grupos dos idosos, que de um modo geral os

mesmos estão indo somente em bailes, não sendo este o real objetivo. A Presidente

então menciona que o correto é algo voltado para as ações sociais e não somente bailes.

O Conselheiro Vemo Knop, sugere que se marque um encontro com os grupos para que

os mesmos sejam orientados. Na oportunidade, a Conselheira Elis Morlin, sugere que

também se convide enfermeiras para estarem realizando uma fala sobre as doenças

sexualmente transmissíveis, e a Presidente sugere que poderia haver um encontro com

uma psicóloga explanando sobre as perdas. Para finalizar a reunião, a Presidente relata

que foi encaminhado ao Promotor uma Emenda Parlamentar pedindo mais prazo para o

dinheiro do terreno do Pavilhão para os idosos. Nada mais havendo a constar, encerro a

presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e Secretária Executiva deste

colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro próprio de presenças.

Carazinho, 28 de abril de 2016.

• ~

• J O .
~ ~ t'M~Uú.9-

- Sandra R. L. Carneiro
Presidente CMIC ~=Secretária Executiva
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ATA N° 03/2016

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião

ordinária com os membros do CMIC, às nove horas e trinta minutos, tendo por local a

sala dos Conselhos, para tratar dos seguintes assuntos: 1- Leitura e aprovação da ata

02/2016: A Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso, realizou a leitura da ata

02/2016 que foi aprovada por todos. Na oportunidade a Conselheira Marleide Lorenzi,

sugeriu que além dos trabalhos previstos nos coletivos urbanos do município, que se

realizem também atividades que desenvolvam o cérebro para manter a saúde mental e

física do idoso, e a Presidente Sandra Loss Carneiro também sugere que o mesmo se

realize com os 23 (vinte e três) grupos de idosos do município. Todos aprovaram ambas

as sugestões. Após estas explanações, a Presidente relata que está faltando um membro

para compor a Comissão de Monitoramento, após discussões, a Conselheira Sirlei

Chiconetto foi a escolhida para fazer parte desta Comissão. A Conselheira Gabriela

Citolin fez uso da palavra, informando que nas últimas reuniões não pôde se fazer

presente pois no mesmo dia e horário já possui outro compromisso em seu trabalho, e

que quando o SESC mudar de endereço talvez o dia deste compromisso mude e ela

possa voltar a frequentar as reuniões. A Presidente Sandra então sugere que as reuniões

sejam transferidas para a última quarta-feira do mês, caso seja necessário, para que a

Conselheira possa se fazer presente, e todos aprovaram esta sugestão. 2-

Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Controle Interno, oficio na

073/2016, encaminhado ao Sr. Aladi Dionísio Rhoden e repassado ao CMIC, solicita a

entrega até o dia 13 (treze) de maio do corrente ano da prestação de contas do Convênio

063/2015 no valor de R$ 110.100,00 referente a construção da Associação dos Idosos;

Suave Idade Residencial Home Care, oficio sln, encaminha a cópia do Alvará de

Funcionamento conforme solicitado pelo CMIC. Enviadas: Secretaria Municipal da

Adminstração, encaminha Resolução 03/2016 que aprova o Plano de Ação do CMIC

para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis); Casa Geriátrica VÓ Elza e Recanto São

Vicente de Paulo, ofícios na 15 e 16/2016, solicitam a entrega de documentos ao CMIC

para fins de regularização cadastral. Ao final das correspondências, a Presidente Sandra ~1'J/
informa que quanto à análise da documentação entregue ao CMIC pela Suave Idade

~
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Residencial Home Care, será aguardado vir mais documentações de outras casas

geriátricas para então a Comissão se reunir e realizar a análise e emissão de pareceres.

3- Pró-Construção do Pavilhão para os Idosos: A Presidente inicia este assunto

informando que conforme lido nas correspondências recebidas, o Controle Interno está

solicitando a prestação de contas referente a construção do Pavilhão para os Idosos,

porém o dinheiro ainda não foi utilizado. A Presidente então relata que entrou em

contato com a Sra. Ellen dos Santos, responsável por este setor, e explicou esta situação,

a mesma então informou que deveria ser entregue ao Controle Interno a documentação

que comprove que este dinheiro ainda não foi utilizado, ou seja, as atas, o comprovante

do depósito e o contrato aditivo até o dia 13 (treze) de maio do corrente ano, a

Presidente informou à responsável deste setor que no dia de hoje iria ocorrer a reunião

ordinária para tratar destes assuntos, e estas documentações poderão então serem

entregues até a data de hoje (dezenove de maio). Na oportunidade, a Presidente informa

que entrou em contato com a Secretaria Municipal da Administração para ter acesso ao

contrato aditivo para poder encaminhar o mesmo ao Controle Interno, porém este

documento ainda não foi emitido. Após estas explanações, a Presidente passa a palavra

ao Conselheiro Vemo Knop que está envolvido com esta questão. O Conselheiro então

expõe que já conversaram com o Promotor, em que o mesmo deu algumas orientações,

entre elas, modificar o nome do grupo, que a partir de agora passa a ser Centro de

Convivência da Terceira Idade. O Conselheiro menciona que este é um processo lento,

que depende de vários setores, e gostaria de novamente pedir ao Conselho a

prorrogação do prazo da utilização do recurso para esta construção, visto que a última

prorrogação é até o dia 30 de maio do corrente ano, porém até esta data não será

possível, segundo o conselheiro, o viável seria até o mês de dezembro. A Conselheira

Marleide, sugere que se anexe todos os documentos que envolvem o processo e as

medidas tomadas até o momento, e que agora o que deve ser acompanhado é referente

ao primeiro aditivo, para depois o outro, pois o primeiro ainda está dentro do prazo do

mês de maio, podendo ser encaminhado ao Controle Interno as documentações sem a

ata de hoje e sem o comprovante do depósito, pois ambos são para o próximo aditivo.

Após estas explanações, os Conselheiros pr~~ent~s aprovaram o pedid~ do con~elheir04JÚ

Vemo Knop, e a prorrogação do prazo da utIhzaçao deste recurso ficara para o dIa 15
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(quinze) de dezembro do corrente ano, devido a problemas de ordem burocrática

durante a tramitação de diversos documentos exigidos para a aplicação do devido

recurso, e os documentos necessários serão encaminhados ao Controle Interno. 4-

Breve relato da Conselheira Elaine Müller referente à Conferência Nacional do

Idoso realizada em Brasília no mês de abril: A Conselheira Elaine teve que se

ausentar e devido a falta de tempo este assunto será explanado na próxima reunião. 5-

Assuntos Gerais: A Sra. Simone Papke se apresenta para todos, informando que é

coordenadora dos postos de saúde do município e que gostaria de acompanhar as

reuniões do CMIC. APresidente então dá as boas vindas à Simone, e questiona se todos

concordam que a mesma faça parte do quadro dos conselheiros, visto que não há

representantes na área da saúde, o que seria muito importante, os presentes concordaram

e a Sra. Simone também concordou e agradeceu ao convite., sendo assim a mesma

estará no quadro dos Conselheiros do CMIC. Após isto, a Presidente relata que recebeu

a denúncia de que o responsável pelo Residencial Bella Vitta deixou a clínica, porém

não se tem certeza se esta informação procede. A Conselheira Elis Modin, comenta que

segundo uma enfermeira, a legislação teve algumas modificações e agora não é mais

necessário a contratação de um enfermeiro, podendo ser contratados apenas técnicos de

enfermagem como é o caso do Residencial Geriátrico. Neste momento, a representante

da Secretaria Municipal da Saúde, a Conselheira Simone Papke, expõe que esta

mudança já ocorreu há mais ou menos um ano. A Conselheira Juára de Oliveira, relata

que é preciso averiguar a questão do salário mínimo dos idosos, em que 70 % (setenta

por cento) permanece na clínica e 30 % (trinta por cento) é do idoso, porém tem locais

que não estão realizando este procedimento da maneira correta. Outra questão levantada

pela conselheira é que a mudança frequente de Promotores dificulta as ações e o

trabalho de todos, e sugere então que o CMIC como órgão efetivo se manifeste a

respeito desta situação. A Presidente, expõe que é importante salientar que o trabalho

executado pela Promotoria é positivo, porém é preciso que permaneça apenas um

Promotor na área do idoso, visto que sempre há trocas. Deste modo, será encaminhado

ao Ministério Público em nome do CMIC, em que todos os Conselheiros irão assinar, o

pedido de um Promotor titular, pois a rotatividade dificulta o trabalho que vem sendo, ~[/

executado. Para finalizar, a Presidente questiona aos presentes se a Conselheira Irmã HJv-
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Lidia Terezinha Ribeiro por ser representante do Recanto São Vicente de Paulo pode ser

membro da Comissão de Visitas, alguns conselheiros mencionaram que não, pois o

ideal é alguém que não seja representante de alguma Casa Geriátrica, deste modo, é

mais viável que a Conselheira não permaneça nesta Comissão, e a mesma concordou.

Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa

Diretora e Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os demais presentes assinam

em livro próprio de presenças. Carazinho, 19 de maio de 2016.

•

•

~
~1'~/~ . [:a~

.t:?~~

'~andra R. L. Carneiro

f Presidente CMIC

~n"AI.~oM~Jd; Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA N° 04/2016

No pnmeIro dia do mês de junho de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião

extraordinária com os membros do CMIC, às nove horas, tendo por local a sala dos

Conselhos, para tratar dos seguintes assuntos: 1- Leitura e aprovacão da ata 03/2016:

A Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso, realizou a leitura da ata 03/2016. Na

oportunidade, a Conselheira Elaine Müller relatou que quanto a contratação de um

profissional de enfermagem nas Casas Geriátricas, recebeu um e-mail do COREN que

expõe que este procedimento é obrigatório. A Conselheira Marleide Lorenzi sugeriu que

fosse pedido ao COREN para se manifestar oficialmente sobre esta questão. Após estas

explanações, houveram algumas ressalvas na ata e em seguida a mesma foi aprovada

por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Para otimizar o tempo as

correspondências serão lidas na próxima reunião. 3- Breve relato da Conselheira

Elaine Müller referente à Conferência Nacional do Idoso realizada em Brasília no

mês de abril: A Conselheira Elaine Müller iniciou este assunto relatando que nesta

Conferência haviam propostas de todo país, em que ocorreram diversas discussões com

base nos eixos apresentados. Uma das propostas, foi referente à um local para os idosos

permanecerem durante o dia. Após discussões com a plenária, a Conselheira finalizou

sua fala relatando que esta Conferência foi uma grande participação social, em que foi

possível debater sobre os direitos dos idosos. A Presidente Sandra Loss Carneiro

agradeceu as explanações da Conselheira. 4- Visita à Casa Geriátrica Bella Vitta: A

Presidente iniciou relatando que receberam uma denúncia de que no sábado à tarde as

funcionárias da Casa Geriátrica Bella Vitta estavam reinvindicando em frente à Casa, o

motivo desta reinvindicação é referente ao salário que as mesmas não estão recebendo, e

também por não possuírem a carteira assinada. A Presidente relatou que entrou em

contato com alguns Conselheiros, e quem a acompanhou até o local foi a Conselheira

Marilane do Vale. A Presidente realizou li leitura do parecer que foi encaminhado ao

Ministério Público que relata em detalhes a situação atual da Casa, sendo também

encaminhadas algumas fotos junto à este parecer, que foram tiradas pelas funcionárias. ,~l/
A Presidente Sandra relatou que na próxima quinta-feira às 13 (treze) horas e 30

(minutos), irá realizar uma visita nesta Casa junto com a equipe da Vigilância Sanitária,

. ~),-\'
'--'
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e questionou aos presentes se alguém poderia a acompanhar, os Conselheiros então irão

avisar a Presidente quanto à disponibilidade para comparecer nesta visita. 5- Encontro

Estadual dos Conselhos Municipais do Idoso: Este assunto foi acrescentado na pauta,

e a Presidente Sandra informou aos presentes que no dia 15 (quinze) de junho do

corrente ano estará acontecendo o 34° (trigésimo quarto) Encontro Estadual dos

Conselhos Municipais do Idoso em Porto Alegre. A Presidente relatou que verá a

possibilidade de se fazer presente neste evento, visto que o mesmo é de extrema

importância. 6- 15/06/2016 - Dia da Conscientizacão e Enfrentamento da Violência

contra as Pessoas Idosas: Este assunto também foi acrescentado na pauta, e a

Presidente informou à todos sobre esta data, em que pode-se realizar aqui no município

esta conscientização, através de divulgações na praça central, no rádio e em outros

meios de comunicação. Para fmalizar a reunião, a Presidente informou que no dia 08

(oito) de junho do corrente ano acontecerá a Etapa Municipal da 68 (sexta) Conferência

Nacional das Cidades, tendo por local a Universidade Luterana do Brasil - ULBRA.

Cada Conselheiro recebeu um folder com mais informações sobre este evento. Nada

mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e

Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro

próprio de presenças. Carazinho, O1 de junho de 2016 .

I . /,. .
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'..•/.1 .V Sandra R. L. Carneiro

Presidente CMIC
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Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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AT A N° OS/2016

•

•

Aos nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião extraordinária

com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos, para

tratar dos seguintes assuntos: 1- Leitura e aprovação da ata 04/2016: A Conselheira

Marilane do Vale, realizou a leitura da ata e a mesma foi aprovada por todos, Após isto, a

Presidente Sandra Loss Carneiro realizou algumas colocações sobre a Conferência Nacional

do Idoso realizada em Brasília no mês de abril, que teve como participante a Conselheira

Elaine Müller. A Presidente informou que juntamente com a Secretária Executiva Mayse de

Mello Fragoso prestou apoio à Conselheira, organizando o material sobre o Conselho

Municipal do Idoso para a mesma divulgar neste evento, e posteriormente a Presidente

também encaminhou à Tesouraria os gastos efetuados pela Conselheira até Porto Alegre,

Para finalizar, a Presidente relatou que entrou em contato com a Jornalista Mara Steffens do

Jornal Diário da Manhã para a publicação de uma matéria sobre esta Conferência, 2-

Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Recanto São Vicente de Paulo,

justificativa sobre o atraso da apresentação das documentações; Extratos da Conta da

Associação dos Idosos; Convite SESC. Enviadas: Secretaria Municipal da Administração,

Resoluções n° 04 e OS/2016, memorandos nO02 e 03/2016; Controle Interno, memorando nO

01/2016; Escritório Contalex, ofício nO 17/2016; MP, ofícios nO 18 e 12/2016, sendo este

último emitido pela Vigilância Sanitária e assinado pela enfermeira da VISA, Fernanda

Spagnollo e pela Presidente do CMIC, Sandra Loss Carneiro, 3- Situação da Casa

Geriátrica BeIla Vitta: A Conselheira Marleide Lorenzi iniciou relatando que realizou

visitas na Casa Geriátrica Bella Vitta e que haviam 33 (trinta e três) pacientes, porém hoje

há apenas 24 (vinte e quatro). A Conselheira também informou que estava realizando no

momento da reunião uma Resolução que cita todas as documentações que estavam

arquivadas no CMIC com relação à esta Casa, devendo no final desta Resolução constar a

decisão do Conselho sobre a situação da mesma, A Conselheira também sugeriu que todos

os Conselheiros assinem este documento, para posteriormente ser encaminhado à Secretaria

Municipal da Administração e ao Ministério Público. Os Conselheiros presentes aprovaram

esta sugestão. Após estas explanações a Presidente Sandra realizou a leitura do ofício nO

18/2016, encaminhado para o Promotor Dr. Cassiano Cardoso da Promotoria de Justiça cfU
Cível de Carazinho, o qual relata informações detalhadas sobre a visita realizada na Casa

y'J;.
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Geriátrica no dia 28 (vinte e oito) de maio do corrente ano, em que estiveram presentes os

Conselheiros do CMIC, o SI'. André do Prado ea equipe da Vigilância Sanitária e a Sra.

Blair do Ministério do Trabalho. Diante da visita, verificou-se que as pessoas que estão

nesta Casa estão sem os devidos cuidados que necessitam, bem como não realizam

atividades que auxiliam em seu estado mental e psicológico. Também foi informado à este

órgão que estão sendo realizadas visitas para acompanhar as condições da Casa desde o dia

28 (vinte e oito) de maio do corrente ano de maneira intercalada, com Conselheiros e

Assistentes Sociais. Após isto, a Conselheira Marilane entrou em contato com o

responsável pela Casa Geriátrica Bella Vitta, SI'. Luiz Carlos Junges, para se fazer presente

na reunião. Ao chegar na reunião, o SI'. Luiz Carlos foi acolhido por todos e teve um espaço

para realizar explanações acerca da atual situação da Casa Geriátrica. O proprietário iniciou

agradecendo o espaço e mencionou que já entrou em contato com a Vigilância Sanitária

para a mesma verificar o que precisa ser regularizado na Casa. SI'. Luiz Carlos enfatizou que

"jamais deixou de assistir aos bens maiores que são os hóspedes do município" e que saúde

e alimentação nunca faltou. Segundo ele, a Casa já possui 15 (anos) e já tiveram vários

proprietários, percebe que há falhas mas que jamais foi um desinteresse, visto que "todos

são humanos e suscetíveis à erros". O pedido do proprietário é para que o Conselho observe

este caso e veja as possibilidades. A Presidente relatou que não houve o pagamento dos

funcionários e isto pode gerar uma causa trabalhista. O SI'. Luiz Carlos relatou que isto será

rediscutido e quanto à Casa Geriátrica mencionou que existe a possibilidade dele abrir uma

nova empresa, e repassar esta Casa para os fam iIiares, ou seja, deixaria de atuar neste ramo

e esse novo grupo que assum iria. mas não no mesmo local, porém caso o Conselho e o

Ministério Público emitam um parecer em que ele possa ter prazos para se adequar

permanecerá tudo como está. Após estas explanações, a Presidente agradeceu a presença do

SI'. Luiz Carlos e o mesmo se retirou da reunião. Após discussões, todos aprovaram por

unanimidade que na Resolução se solicite à Promotoria de Justiça Cível de Carazinho, que

sejam tomadas as providências legais cabíveis para a interdição da ILPl Residencial Bella

Vitta. Nada mais havendo a constar. encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa

Diretora e Secretária Executiva deste colegiado. sendo que os demais presentes assinam em
, . ..-

livro ~ pr'1J:nç_as:tarazinbo, 09 de junho de 20 16. ~n l..I.A.iJ ." ,r S~ndra ~~~l~ Ja;s~J;-Mello Fra' oso

, Presidente CMIC Secretária Executiva
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ATA N° 06/2016

•

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião ordinária

com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos,

para tratar dos seguintes assuntos: 1- Mensagem e Leitura e aprovação da ata

OS/2016: As Conselheiras Elis Rejane Morlin e Sirlei Vieira realizaram a leitura de

uma mensagem e após a ata foi lida pela Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso

sendo aprovada por todos. A Presidente Sandra Loss Carneiro relatou que com relação

à situação da Casa Geriátrica Bella Vita, o Promotor DI. Cassiano Cardoso informou

que o Juiz determinou a interdição da mesma, sendo que irá ouvir a Presidente junto do

SI. André do Prado da Vigilância Sanitária para então tomar as medidas cabíveis. A

Presidente também mencionou que muitos familiares já retiraram seus hóspedes,

havendo no momento em tomo de 19 (dezenove) pessoas na Casa. Esta situação foi

repassada para a funcionária Fernanda, e isto tudo cabe agora ao Ministério Público e a

Justiça. Após estas colocações, a Conselheira Juára de Oliveira relatou que pelo que

verificou a situação da Casa permanece a mesma. A Conselheira Marleide Lorenzi

informou que se o Juiz determinar, juntamente com seu marido irá assumir

administrativamente esta Casa Geriátrica até que ocorram as devidas adequações e neste

período não irá realizar visitas na mesma. 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: Ministério Público, oficio n° 173/2016, solicita a verificação da situação

relatada na denúncia anexa referente à ILPI Recanto São Vicente de Paulo. A denúncia

foi realizada através do Disk 100 e refere-se à "idosos de nomes não informados que são

negligenciados pela Diretora Irmã Iracema Pereira Marques. Os fatos ocorrem há dois

rW-"-~\meses, diariamente no Recanto. Os idosos estão tomando banho frio todos os dias, pois

m~\ \li .; I\&~\ N ~~\oRecanto possui instalação de energia solar e não esquenta a água para o banho. O

\~~lo:> ~_l\clima da região está muito gelado, os idosos reclamam, porém a Direção do Recanto

~t'.~~ C (t. ~. \\ \ ~ '* \não faz nada. Inclusive no local possui idosos com deficiência física e doença mental.

tI,. S ~.e\: _\. = ~~J'-lenhum outro órgão de proteção a pessoa idosa foi acionado até o momento.";

~,__ __ ~~çon"'lhei" S",ma Cri,"n. Morin,, ofido n" 1112016, ,olidta ,ua ,ub"iluição no
___ Conselho Municipal do Idoso e agradece aos Conselheiros que fazem parte do mesmo;

Enviadas: Ministério Público, ofício nO19/2016, pedido de um Promotor titular na pasta
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dos Idosos, indicando que permaneça o atual Promotor, Dr. Cassiano Cardoso;

Ministério Público, ofício nO20/2016, encamiriha a Resolução nO06/2016 referente à

ILPI Bella Vitta, a qual "Solicita à Promotoria de Justiça - 1a Vara Cível da Comarca de

Carazinho, a interdição da ILPI Bella Vitta" que foi assinada pela Presidência e os

Conselheiros; Conselheira Sandra Cristina Marins, Atestado de que a mesma atuou

como Secretária Executiva do CMIC e que no ano de 2015 (dois mil e quinze) até o

momento atua como Conselheira do mesmo. Na oportunidade a Secretária Executiva

explicou que este Atestado já havia sido fornecido para a Conselheira, porém a mesma

necessitou de outro com a assinatura além da Presidente de uma Assistente Social,

sendo a Conselheira e Assistente Social Elis Rejane Morlin quem assinou; Ministério

Público, ofício nO21/2016, informações detalhadas referente à visita realizada na ILPI

Recanto São Vicente de Paulo no dia 21 (vinte e um) de juriho do corrente ano,

seguindo em anexo fotos da escala de bariho, do sistema de chuveiros, das infiltrações e

a cópia do ofício do Recanto encaminhado ao Conselho sobre as documentações que

haviam sido solicitadas para regularização da inscrição. Nesta visita estiveram presentes

a Presidente do CMIC e as Assistentes Sociais e membros da Comissão de Visitas,

Juára de Oliveira e Elis Rejane Morlin. Diante da visita, entende-se que o trabalho

executado pelo Recanto São Vicente de Paulo até o momento está sendo desenvolvido

de forma efetiva, atendendo as necessidades dos hóspedes. Com relação à

documentação para regularização da inscrição no CMIC, a Instituição se manifestou via

ofício, informando que irá encamirihar a mesma, porém está aguardando o Alvará do

Corpo de Bombeiros. Após a leitura das correspondências, a Conselheira Juára sugeriu

que seja encamirihado para a Conselheira Sandra Marins um ofício de agradecimento

pelos seus serviços prestados como Secretária Executiva e como Conselheira do CMIC,

a sugestão foi aprovada por todos. 3- Relato da Presidente Sandra sobre a
no 34° Encontro Estadual dos Conselhos Munici ais do Idoso

realizado no dia 15 de junho em Porto Alegre: A Presidente Sandra relatou que

esteve presente junto com a Conselheira Marilane do Vale neste Encontro e que o

mesmo foi muito gratificante, pois abordou diversos temas, tais como, a violação

financeira com os idosos. A Presidente mencionou que neste evento também foi

informado que com relação às violações com os idosos está em primeiro lugar a ~



'/

MUNiCíPIO DE CARAZINHO-RS

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CARAZINHO - CMIC
Instituído através da Lei Municipal n° 6.110 de 25 de Agosto de 2004 e

Alterado pela Lei n° 6.597 de 28 de Agosto de 2007.

•

psicológica, em seguida a negligência e então a financeira. Na oportunidade, a

Presidente relatou que uma idosa foi até a Secretaria Municipal de Assistência Social

para relatar que realizou um empréstimo para uma pessoa. A Conselheira Elis

questionou a respeito do que deve ser feito caso o idoso ou alguém próximo à ele

descubra esta violação financeira. A Presidente então informou que é necessário realizar

um Boletim de Ocorrência na Delegacia, em seguida procurar a ajuda de um Advogado

para então encaminhar o caso à Defensoria Pública. Para finalizar este assunto, a

Presidente mencionou que 40 % (quarenta por cento) dos casos existentes com os idosos

são informados através do Disk 100. 4- Relato da Conselheira Marleide sobre a

entrevista realizada na rádio Diário da Manhã sobre o dia 15 de junho (Dia

Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa); A Presidente

mencionou que a Conselheira Elaine Müller esteve presente na rádio Gazeta no dia 1S

(quinze) de junho do corrente ano às 14 horas e às 18 horas ela esteve junto da

Conselheira Marleide Lorenzi na rádio Diário da Manhã para realizarem explanações

sobre o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A

Presidente também relatou que a Conselheira Elaine não pôde se fazer presente no dia

de hoje para realizar uma fala sobre as entrevistas deste dia, passando a palavra para a

Conselheira Marleide. A Conselheira Marleide mencionou que foi uma entrevista muito

positiva, em que a rádio deu espaço para poderem explicar a questão da violência com

os idosos, bem como sobre o Disk 100. A Conselheira também relatou que o Jornalista

era um pessoa jovem que demonstrou interesse realizando diversas perguntas. Após

estas colocações, a Conselheira Juára sugeriu que no ano que vem se realize uma

mobilização neste dia e a Presidente informou que no ano passado foi feito, porém este

ano não pois a mesma foi para o Encontro em Porto Alegre. 5- Relato da Conselheira

Simone sobre a participacão no I Seminário Regional de Combate e

Enfrentamento à Violência contra o Idoso realizado no dia 15 de junho em Passo

Fundo: A Presidente informou à todos que a Conselheira Simone Papke esteve presente

em um Seminário sobre o dia lS (quinze) de junho no município de Passo Fundo,

passando a palavra para a mesma. A Conselheira Simone relatou que foi um Seminário

muito interessante, em que foi debatido sobre o uso de medicações, visto que os idosos

utilizam de forma errada e sobre as Doenças Sexualmente Transmissíveis que estão ~

fi
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aumentando os casos nesta faixa etária. A Conselheira também mencionou que uma

profissional da Enfermagem realizou uma fala sobre a terapia do abraço, do sorriso e da

união do grupo. Após, ocorreu uma mesa redonda em que todos puderam relatar suas

experiências e para finalizar ocorreu uma apresentação dos idosos com danças. Após

estas explanações a Presidente informou que o próximo Encontro Estadual dos

Conselhos Municipais será no mês de agosto do ano seguinte tendo como tema o Fundo

do Idoso, em que todos podem se reunir para irem no mesmo. 6- Edital de Convocacão

da Vara das Execucões Criminais da Comarca de Carazinho: A Presidente relatou

que recebeu este Edital e que pensou na possibilidade do Conselho se inscrever,

sugerindo que a Conselheira Marleide auxiliasse no que fosse preciso, todos aprovaram

esta sugestão e a Conselheira Marleide recebeu uma cópia do referido Edital para a

devida análise. 7- Eleicão para Presidência do CMIC: A Presidente iniciou este

assunto relatando que iniciou seus trabalhos como Presidente do CMIC no ano de 2014

(dois mil e quatorze), e conforme contato com a Secretaria Municipal da Administração,

não há Portaria, contendo apenas a Ata que foi devidamente homologada pelo Prefeito,

Sr. Renato Süss. A Presidente deu continuidade relatando que consta no Regimento

Interno do CMIC que a Presidência pode permanecer por 2 (anos) tendo uma

recondução, e questionou aos presentes se todos concordam que ela permaneça mais

dois anos como Presidente. Por unanimidade dos Conselheiros presentes, a Presidente

Sandra Loss Carneiro, representante Governamental através da Secretaria Municipal de

Assistência Social foi reeleita para dar continuidade nos trabalhos do CMIC. Como

Vice-Presidente foi eleita também por unanimidade a Irmã Lídia Terezinha Ribeiro,

representante Não Governamental através do Recanto São Vicente de Paulo. Nada mais

havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e

Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro

próprio de presenças. Carazinho, 07 de julho de 2016.

iJ ~ .
/~lu9, :rv-:n {4./Vn£0L$-

;1Sandra R. L. Carneiro

Presidente CMIC

,-/

~~-t~J M;yse àe Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA N° 07/2016

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião ordinária

com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos, para

tratar dos seguintes assuntos: 1- Aprovação da ata 06/2016: A ata foi lida pela Secretária

Executiva Mayse de Mello Fragoso sendo aprovada por todos. 2- Correspondências

recebidas e enviadas: Recebidas: Ministério Público, ofício nO199/2016, solicita remessa

do comprovante de inscrição da lLPI Recanto São Vicente de Paulo; Recanto São Vicente

de Paulo, ofício s/n, encaminha a relação de documentos para regularização cadastral

solicitados pelo CMlC e informa que se encontra em andamento junto a Vigilância Sanitária

a solicitação do Alvará Sanitário desta Instituição, e posteriormente será expedido o Alvará

de Funcionamento. Na oportunidade a Vice-Presidente e representante do Recanto, Irmã

Lídia Terezinha Ribeiro informou a todos que falta algumas reformulações no Regimento

Interno e assim que o mesmo estiver disponível será encaminhado ao CMIC. Em seguida, a

Conselheira Elis Rejane Morlin sugeriu que se encaminhe ao Ministério Público a cópia das

documentações que foram entregues até o momento e que se relate também a questão dos

Alvarás e a sugestão foi aprovada por todos. Após discussões, ficou decidido que o

Regimento Interno deve ser entregue até o dia (quatro) de agosto do corrente ano para que o

CMIC possa anexar este documento junto dos demais para ser encaminhado ao Ministério

Público até o dia 08 (oito) de agosto do corrente ano. Enviadas: Recanto São Vicente de

Paulo, ofício n° 2212016, solicita relação de documentos para fins de regularização

cadastral. 3- Carteira do Idoso: A Presidente Sandra Loss Carneiro informou a todos que

uma idosa procurou o CMIC para pedir a carteira do Idoso, visto que necessitava viajar e

precisava da mesma, a idosa referiu que no Sindicato dos Aposentados localizado na Rua

Ipiranga estavam cobrando uma taxa muito alta para a elaboração desta carteira visto que

ela não tinha condições de pagar e que na rodoviária não davam o devido desconto. Esta

idosa então foi encaminhada para a Secretaria Municipal de Assistência Social onde foi

orientada para ir até o município de Passo Fundo. A Conselheira Elis relatou que esta

carteira só é disponibilizada para quem não possui renda. A Assistente Social da Secretaria

Municipal de Assistência Social, Luisa

1 d SET 2016
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Proença mencionou que no Rio Grande do Sul quem possui a carteira do idoso recebe 40 %

(quarenta por cento) a 50 % (cinquenta por cento) de desconto na passagem. A Assistente

Social também relatou que esta carteira é disponibilizada na Secretaria de Cidadania e

Assistência Social - SEMCAS no município de Passo Fundo, em que a pessoa deve levar

seu CPF, RG, foto 3x4 e a taxa é de R$ 20,00 (vinte reais) sendo expedido na hora e na

rodoviária é preciso que a pessoa procure o escritório da empresa de ônibus para que se

realizem os descontos. 4- Casa Geriátrica Bella Vitta: A Presidente Sandra informou que

o CMIC fez sua parte no que se refere à situação da Casa Geriátrica Bella Vitta. Segundo a

Presidente ocorrerá uma reunião no Ministério Público sobre este caso, em que a mesma irá

verificar se a Conselheira Juára de Oliveira poderá se fazer presente. Na oportunidade, a

Presidente convidou a Conselheira Elis para também ir nesta reunião e relatou que

apresentará na mesma as documentações da atual situação da Casa. 5- Edital de

Convocação da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Carazinho: A Presidente

iniciou este assunto relatando que a Conselheira Marleide havia ficado responsável pela

elaboração do Projeto deste Edital e que o prazo de encaminhamento era até o dia de hoje.

Na oportunidade a Secretária Executiva Mayse verificou no Edital que até o dia de hoje era

somente as documentações, desta forma, as mesmas serão organizadas e encaminhadas para

o Poder Judiciário, caso o CMIC seja selecionado ocorrerá à elaboração do Projeto. 6-

Mudança do horário das reuniões: A Presidente informou que as próximas reuniões serão

na última quarta-feira de cada mês no mesmo horário e todos concordaram. A próxima

reunião será no dia 31 (trinta e um) de agosto do corrente ano. Para finalizar a reunião a

Presidente questionou à Conselheira e representante do Recanto São Vicente de Paulo, Irmã

Iracema Pereira Marques que se fez presente no final da reunião, a questão da

obrigatoriedade do profissional de Fisioterapia nas ILPI's. A Conselheira então referiu que

não é obrigatório e que quando necessário a família providencia e o profissional acompanha

o idoso nas consultas. A Conselheira também informou que posterior às reformas os

Alvarás do Recanto São Vicente de Paulo serão expedidos Nada mais havendo a constar,

encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e Secretária Executiva deste

colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro próprio de presenças.

Carazinho, 28 de julho de 2016.

. /) f2 -
-rb~"t2, ~ ,,--~YVn0Xif

(Sandra R. L. Carneiro
Presidente CMIC
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ATA N° 08/2016

Aos trinta e um dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião ordinária com os

membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos, para tratar dos seguintes

assuntos: 1- Aprovação da ata 0712016: A ata foi lida pela Secretária Executiva Mayse de Mello

Fragoso sendo aprovada por todos com algumas ressalvas. 2- Correspondências recebidas e

enviadas: Recebidas: Conviver, documentações para regularização da inscrição (outras

documentações também foram entregues no mês de julho, mas não foram discriminadas na ata

07/2016); Fórum - I' Vara Criminal, ofício n° 48/2016, solicita indicação de profissionais para

comporem o corpo de jurados do Tribunal do Júri da Comarca de Carazinho; Recanto São Vicente

de Paulo, Alvará de Vigilância Sanitária e de Funcionamento. Enviadas: Fórum - Vara de Execuções

Criminais, oficio nO24/2016, encaminha as documentações referentes ao Edital de Convocação n°

00112016; Ministério Público, oficio nO 25/2016, encaminha a cópia das documentações da ILPl

Recanto São Vicente de Paulo e informa que o comprovante de regularização de inscrição ainda não

foi elaborado e encaminhado, pois ainda não foram entregues os Alvarás de Vigilância Sanitária e de

Funcionamento, os mesmos estão em andamento junto aos órgãos responsáveis visto que após as

reformas os mesmos serão expedidos. Também foi informado que a referida Instituição está

regularizada, restando apenas as documentações citadas acima e assim que as mesmas estiverem

disponíveis estaremos informando a Promotoria, encaminhando o devido comprovante de

regularização de inscrição. Na oportunidade a Conselheira Marleide Lorenzi fez uso da palavra

informando que deve ser analisado no Regimento Interno, pois o correto seria um documento de

renovação de inscrição e não de regularização. A Presidente Sandra Loss Carneiro relatou que é

apenas uma terminologia, pois o correto é renovação de inscrição que é realizado a cada 2 (dois)

anos; Ministério Público, ofício nO26/2016, informa que a ILPI Residencial Geriátrico não entregou

até o momento suas documentações para inscrição no CMIC, não havendo assim o comprovante de

inscrição da mesma, seguindo em anexo a cópia do ofício nO14/2016 que solicita as documentações

juntamente da cópia do protocolo de recebimento; Ministério Público, ofício n° 27/2016,

informações ILPI BeBa Vitta seguindo em anexo cópias do Contrato de Venda de Cotas de

Sociedade e do Contrato de Locação; Fórum - I' Vara Criminal, oficio n° 28/2016, indica

profissionais para comporem o corpo de jurados do

/~
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Tribunal do Júri da Comarca de Carazinho. 3- Dia Internacional do Idoso (01/10): A Presidente

Sandra iniciou este assunto pedindo aos presentes algumas ideias para serem divulgadas na mídia em

comemoração ao Dia Internacional do Idoso. Dando continuidade a Presidente mencionou que é

relevante falar sobre a carteira do idoso, o cartão de estacionamento para vagas do idoso, sugerindo

que isto seja divulgado na rádio e todos os presentes aprovaram esta sugestão. A Conselheira

Marleide fez uso da palavra relatando sobre a importância de se realizar um chamamento para

respeitarem a vaga do idoso, pois em Carazinho há mais de 6 (seis) mil idosos. A Presidente Sandra

mencionou que no município de Carazinho há apenas 15 (quinze) vagas de estacionamento para o

idoso. A Conselheira Marleide sugeriu que se crie uma Comissão para realizar um estudo do mapa

do município dando algumas sugestões de vagas para o Departamento de Trânsito e exemplificou

que na comemoração ao dia do idoso possa se inaugurar estes novos locais. A Presidente Sandra

sugeriu que se encaminhe um oficio ao Departamento de Trânsito solicitando a ampliação das vagas

destinadas ao idoso com sugestão dos locais em que todos os presentes podem assinar este

documento. A Conselheira Marleide sugeriu que se solicite o mapa no setor de Planejamento da

Prefeitura e que alguns Conselheiros do CMIC se reúnam e analisem os locais que há as vagas e os

locais que necessitam das mesmas, para posteriormente encaminhar as sugestões ao Departamento

de Trânsito. Após discussões, os Conselheiros que irão realizar este estudo são: Marleide Lorenzi,

Sirlei Chiconetto, Vemo Knop e a Presidente Sandra Loss Carneiro. A reunião será no dia 09 (nove)

de setembro do corrente ano às 14 (quatorze) horas na sala de reuniões dos Conselhos. Após estas

explanações a Conselheira e representante do SESC, Gabriela Citolin fez uso da palavra e informou

a programação do SESC em comemoração ao Dia do Idoso. A Conselheira referiu que no dia 26

(vinte e seis) de setembro acontecerão alguns jogos, porém esta atividade será interna em virtude do

espaço ser pequeno, no dia 08 (oito) de outubro acontecerá uma caminhada aberta à comunidade em

que para participar é preciso levar um quilo de alimento, no dia 10 (dez) de outubro acontecerá o

cinema intergeracional que também será aberto ao público, porém será distribuído senhas no SESC

em virtude do espaço ser limitado e para finalizar no dia 18 (dezoito) de outubro acontecerá a

apresentação de um coral em que também serão distribuídas senhas em razão do espaço limitado. A

Conselheira e representante da ULBRA Carazinho, Maria Eleni Lopes mencionou que haverá um

seminário na ULBRA que já está na programação sendo que será vista a data do mesmo para
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informar a todos. A Conselheira Simone Papke sugeriu que se entre em contato com o curso de

Estética e Cosmética da ULBRA para que possam realizar algum trabalho na semana do idoso

também. A Conselheira Marleide sugeriu que também se aborde o assunto de que os idosos não

dêem informações ou auxílio aos desconhecidos, sendo também importante repassar isto nos grupos

dos idosos. A Presidente Sandra relatou que irá providenciar através da Secretaria Municipal de

Assistência Social a elaboração dos planfletos sobre o Disk 100 para que se realize uma panfletagem

na praça. Após discussões esta panfletagem será no dia 7 (sete) de outubro, sendo que haverá um

grupo de trabalho no turno da manhã e outro no turno da tarde, em que será entregue os panfletos em

parceria com a ULBRA, SESC e demais pessoas que tenham interesse em participar. 4- Casa

Geriátrica BeBa Vitta: A Presidente iniciou este assunto informando que em primeiro grau o Juiz

não aceitou o pedido do Ministério Público referente á interdição da Casa Geriátrica BeiJa Vitta, o

processo então foi encaminhado ao Ministério Público de Porto Alegre que também indeferiu o

pedido. Segundo a Presidente, agora há outro Promotor analisando este caso e o mesmo se reuniu

junto da Presidente e da equipe da Vigilância Sanitária. Neste dia o Promotor solicitou o

encaminhamento de um ofício com todas as informações sobre a Casa, pois entrará com um novo

pedido de interdição. A Conselheira Marleide sugeriu que se encaminhe também um ofício ao

Mínistério Público e ao Fórum informando que o CMIC não assume nenhuma responsabilidade pelo

que porventura acontecer com os idosos que estão nesta Casa. A Conselheira Elis Rejane Morlin

relatou que há um paciente que saiu desta Casa e está em outra e já engordou quatro quilos. Após

estas explanações a Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso realizou a leitura do ofício nO

27/2016 que foi encaminhado ao Ministério Público, onde constam detalhes da atual situação da

Casa, seguindo em anexo cópias do Contrato de Venda de Cotas de Sociedade e do Contrato de

Locação. 5- Substituição da Conselheira Sandra Marins: A Presidente Sandra informou que a

Sra. Aline Weber do Setor de Habitação do município irá substituir a Conselheira Sandra Marins,

sendo que a Secretaria Municipal de Assistência Social irá encaminhar um documento ao CMIC com

esta informação. 6- Desfile 07/09: A Presidente Sandra mencionou que a Secretaria Municipal de

Assistência Social pediu se o CMIC será parceiro no desfile do dia 07 (sete) de setembro, em que

estará presente também o Grupo dos Idosos do CRAS Ouro Preto. Após discussões, os Conselheiros

que irão desfilar são: Sirlei Chiconetto, Vemo Knop e Elis Rejane Morlin. Nada mais havendo a

constar, encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e Secretária Executiva deste 10\{./
colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 31 de

agosto de 4p 16. /)..) .
.(luJ~Q,W:T7 t-<.l..;1..n1f)tJê..'..Y-

-<flandra R. L. Carneiro

Presidente CMIC

~
~~jJeo~J Mayse dê Mello Fragoso

Secretária Executi va
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ATA NU 09/2016

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião ol.dinária com

os membros do CM IC. às quatorze horas. tendo por local a sala dos Conselhos. para tralar dos

seguintes assu!1tos:1- Mensagem e Aprovaeão da ata 0812016: A Presidente Sandra Loss Carneiro

iniciou a reunião convidando dois Conselheiros para realizarem a leitura de uma mensagem. em

seguida. a Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso realizou a leitura da ata que foi aprovada

por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Ofício nO 2.270/2016. Poder

Judiciário. requisita que seja realizada pelo CMIC inspeção na Casa Geriátrica Bella Vina. em

conjunto com a Vigilância Sanitária. Enviadas: Não haviam correspondências enviadas até a

preseme data. Após a leitura das correspondências o Conselheiro Vemo Knop informou a todos que

conversou com o Diretor do Departamento de Trânsito. Sr. Diogo Bottega. referente às vagas de

estacionameuto para idosos e o mesmo relatou que há 15 (quinze) vagas para 6 (seis) mil idosos e

que segundo a Legislação Municipal o idoso que possui licença para estacionar com a cartela do

idoso pode estacionar em faixa azul por 2 (duas) horas. porém isto não é para ser muito divulgadn

pois senão não haverá mais espaço para demais estacionamentos. Após estas colocaçôes. a

Presic\ei;[e Sandra informou que diante disto. não será mais encaminhado o oficio ao DepartamL'llto

de Trânsito conforme havia sido deliberado na última reunião ordinária. 3- Casa Geriátrica Bclla

Vitta~ A Presidente Sandra informou aos presentes que o Promotor solicitou novamente informações

sobre a atual situação da Casa Geriátrica Bella Vitta em que será pedido para fechar a mesm<l. oÍ- 36"

Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa em Porto Alegre: A Presidente

Sandra iniciou este assunto informando que o CivllC recebeu por e-mail um convite pra participar do

36" Encontro dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa em Porto Alegre e que ela junto da

Conselheira ~darilane do Vale irão participar deste evento. Na oportunidade, a Presidente questionou

~IOS presentes se algu~m também gostaria de participar e após discussões os Conselheiros que

manifcstaram interesse foram: Elis Rejane Morlin. Simone Papke, Vemo Knop e Sirlei Vieira. 5-

Assuntos Gerais: /1" Presidente Sandra entregou a todos um informativo que consta o que é o CMIe.

o q~.,eé o FU'élo Municipal do Idoso e as principais ações do mesmo. Na oportunidade a I'residenk

relatou que a Conselheira Juára informou a ela que o Conselho apenas tiscaliza as Casa Geriátricas.

!1ÜO podendo reaíizar visitas domiciliares. A Conselheira Juára de Oliveira fez uso da palavra e

conlinllou esta informação e salientou que não é permitido que estas visitas se realizem e a

Presidente Sandra mencionou que irá verificar esta questão com o Conselho Estadual do Idoso. Em

seguida a Presidente intormou que não haverá mais o Simpósio na ULBRA e pediu aos presentes

quem teria interesse em ajudar 11apanlletagem
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que serilno dia 07 (sete) de outubro do corrente ano. Após discussões, as pessoas que participarão da

panlletagem são: Tumo da manhã: Sandra Loss Carneiro, Sirlei Vieira, Sirlei Chiconetto, Simone

Papke e Mayse de Mello Fragoso. Turno da tarde: Sandra Loss Call1eiro, Elis Rejane Morlin. Verno

Knop c Eneli Bohn. A Presidente informou que o local será na esquina da Praça Centraí e que talvez

os cursos de Enfermagem e Estética e Cosmética da ULBRA se façam presentes. A Presidente

sugeriu que sejam confeccionadas camisetas para usar neste dia, sendo que o pagamcnto seril

eietuado individualmente e todos concordaram. A Conselheira Gabriela Citolin informou ú todos

que a caminhada do SESC que ela havia mencionado na última reunião ordinária foi cancelada. ['ara

finalizar a reunião, a Presidente Sandra informou que a documentação do CMle que foi

encaminhada ao Fórum foi aprovada e o Projeto das Fraldas já pode começar a ser elaborado. Nada

mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e Secrelilria

E:\tcutiva desle colegiado. sendo que os demais presentes assinam em livro próprio de presenças.

•

Carazinho. 28 dc setembro de 2016.

.~.£?kn~
fandra R. L. Carneiro

Presidente CMIC

u~,iA o ~j')8'
LJM~d~ ~llo Fragoso

Secretária Executiva
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ATA N° 10/2016

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis realizou-se a rcuniiio

ordinária com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos

Conselhos, para tratar dos seguintes assuntos: 1.: Aprovação da ata 09/2016: A ata F,i lida

pcla Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso sendo aprovada por todos. Na

opol"tunidade, a Presidente Sandra Loss Carneiro informou aos presentes que estará de

férias por quinze dias e que neste período caso seja necessário a Vice-Presidente Irmã Lídia

Terezinha Ribeiro pode estar respondendo pelo CMIe. O Conselheiro Verno Knop

mencionou que é importante constar em ata que os Conselheiros não foram no Encontro dos

Conselhos Municipais em Porto Alegre devido a falta de verbas e a Conselheira Aline

Webcr sugeriu que seja visto na legislação sobre os responsáveis por gerir o Fundo

Municipal do Idoso. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Secretaria

Municipal da Administração, Portaria nO680, de 03 de outubro de 2016, designa a servidora

Aline Weber em substituição a servidora Sandra Cristina Marins para compor o C;\.11C:

Fórum de Carazinho. Edital de Chamada Pública; Ministério Público, ofício n° 340/2016,

solicita tiscalização na ILPI Conviver Núcleo de Convivência e Reabilitação Ltda.

Enviadas: Ministério Público, ofício n° 29/2016, encaminha cópia das documenlaçôes da

Casa Geriátrica Suave Idade Residencial Home Care, bem como cópia do Atestado de

renovação de inscrição da mesma. Também foi informado que o Regimento Interno da Casa

não rói encaminhado em virtude do mesmo ser extenso, caso necessário o documento cstá

disponível 110 CMIC: Ministério Público, ofício nO30/2016, encaminha cópia de parte das

documentações da Casa Geriátrica Conviver Núcleo de Convivência e Reabilitação.

Também toi informado que ainda faltam algumas documentações para inscrição ela Casa e

,bSlm que as mesmas iorem entregues no CMIC estaremos encaminhando para a

Promotoria junto do Cet1iticado de Inscrição: Ministério Público, ofício nO 31/2016,

encaminha cópia elo ofic io n° 13/2016 o qual solicita documentações para illscriçãojunto ao

CMle ela Casa Geriátrica Residencial Geriátrico Viver. Também toi informado que até o

momento não recebemos a referida documentação e aguardamos orientações' de como

proceder neste caso; !'/linistério Público, oficio n° 32/2016, encaminha cópia do ofício nO(' "-0
15/2016. o qual solicira documentações para renovação de inscrição junto ao CMIC da Casa ~ \J\..
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Geriátrica Vó Elza e também informa que até o momento não recebemos a reret'ida

documentação. sendo que aguardamos orientações de como proceder neste caso: Ministério

Público. ofício nO33/2016. encaminha a documentação restante da Casa Geriátrica Recanto

São Vi<.:ent~ de Paulo. b~111 como a cópia do Atestado de Renovação de Inscrição da

mesma: Casa Geriátrica Nosso Lar São Jorge. ofício nO 34/20]6, solicita a relação de

documentos para tlns de regularização cadastral no CM]C; Casa Geriátrica Suave Idade

Residencial Home Care e Recanto São Vicente de Paulo. Atestado de Renovação de

Inscriçào: Fórum. ofício nO35/2016. encaminha informações referentes à Casa Geriúlrica

Novo Olhar (antiga Bella Vitta) e informa que o CMIC está preocupado com a atuul

situação da Casa. bem como com o restante dos hóspedes que nela estão residindo. Com

relação à interdição, a mesma já foi solicitada pelo CMIC há meses atrás. Após a leitura das

correspondencias. a Presidente Sandra Loss Carneiro fez uso da palavra questionando aos

Conselheiros quem teria interesse em comparecer à visita na Casa Geriátrica Conviver

Núcleo de Convivência e Reabilitação. a qual foi solicitada pelo Ministério Püblico. Após

discussões. os Conselheiros que irão comparecer na visita que será no dia 31 (trinta e um)

de outubro do corrente ano, às 10 (dez) horas são: Sandra Loss Carneiro, Aline Webet ..

Sirlei Chiconetto. Sirlei Vieira e Verno Knop. 3- Casa Geriátrica Bella Vitta: A

PI'esidente Sandra informou aos presentes que a Casa Geriátrica Bella Vitta fechou e que

alguns pacientes retornaram para seus municípios e outros foram para as Casas (jeriútricas

Nosso Lar São Jorge e Recanto São Vicente de Paulo. 4- Apl"eciação da prorrogação do

prazo do liSO dos recursos referente à Construcão do Pavilhão para os Idosos: ,L\

Presidente Sandra iniciou este assunto informando que a construção deste Pavilhão já havia

sido prorrogada em outra reunião. tendo como prazo o dia 31 (trinta e um) de dezembr(l do

corrente ano. porém agora necessita novamente de outra prorrogação. O Conselheiro e

responsável pelas questões desta construção. Sr. Verno Knop sugeriu que fosse prorrogado

pOI' mais um ano. visto que falta o Alvará do Corpo de Bombeiros que novamenle teve

modificações. o Projeto está pronto. porém não está aprovado devido este Alvará. Após

estas explanações. a plenária aprovou esta prorrogação. que será até o dia 31 (trinta e um)

de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete). 5- Projeto referente ao Edital de

Convocação da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Carazinho: A

Presidente Sandra informou aos presentes que o Projeto está sendo elaborado pela

Conselheira Marleide Lorenzi e sugeriu que fosse exposto no mesmo que os idosos que

receberão as fraldas recebem o Benefício de Prestaçào Continuada - BPC, quc est80 cm
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vulnerabilidade. que não tem familiar por perto e possuem baixa renda. Quanto às doenças

neurológicas a Presidente também sugeriu que pode ser acrescentado AVc. seqüelas.

incontinência urinária etc. A Conselheira Aline Weber fez uso da palavra informando que

estes idosos devem ser acompanhados pelo CRAS e devem apresentar um documento que

comprove sua vulnerabilidade. Ambas as colocações foram aprovadas por todos. A

Presidente Sandra informou que foi pesquisado o tamanho e valor das fí-aldas e que seruo

anexados ao Projeto os três orçamentos. 6- Assuntos Gel-ais: O primeiro assunto foi

rell:rel1le ao 36 ,) Encontro Estadual dos Conselhos Municipais da Pessoa Idosa em Porto

Alegre em que a Conselheira Marilene Quevedo se fez presente. A Conselheira Marilene

informou aos presentes que o Encontro iniciou com uma apresentação cultural e em seguida

iniciou-se as atividades com o tema principal que foi sobre o Fundo do Idoso. Após

explanaçôes da Conselheira sobre este Encontro a mesma realizou a leitura ele um

informativo sobre o ABRASUS o qual foi entregue no mesmo. Em seguida a Presidente

agradeceu as colocações da Conselheira e apresentou aos presentes uma programação dll

mês do idoso do município de Caxias do Sul o qual foi recebido por e-mail e tem ideias

interessantes que podem ser realizadas nos próximos anos no município de Carazinho. O

último assunto foi explanado pelo S1'. Pedro que pediu uma parceria junto ao Conselho ou

junto a alguém que queira ajudar individualmente. referente a um Projeto que ele elaborou

para construção de um local para auxiliar os idosos, com convênio com médicos do

município de Passo Fundo e demais ações. A Presidente Sandra pediu que fosse

encaminhado ao CMIC este Projeto para que pudesse ser analisado. Nada mais havendo a

constar. encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e Secrelúria

Executiva deste colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro próprio de

presenças. Carazinho. 2.6 ele outubro de 2.016.

<i:::.'"[ ~,o~
Presidenle CMIC

~~-

Jaise d~ f\~elk~'Fl~a~SI;;>

Secretária Executi \18
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ATA N° 1112016

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião

extraordinária com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos

Conselhos, para tratar dos seguintes assuntos: 1- Aprovação da ata 10/2016: A Presidente

Sandra Loss Carneiro sugeriu que a ata fosse lida na próxima reunião ordinária e todos

concordaram com esta sugestão. 2- Apreciação do Projeto das Fraldas (Edital de

Convocação da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Carazinho): A Presidente

Sandra passou a palavra para a Conselheira Marleide Lorenzi que elaborou o Projeto das

Fraldas. A Conselheira apresentou a plenária o Projeto que tem como título "Garantir ao

Idoso o Direito ao Bem Estar físico e a sua Auto Estima" e realizou a leitura detalhada do

mesmo. Este Projeto tem como responsável técnico a Presidente do CMIC, Sandra Loss

Carneiro e será no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), com período de execução

de dezembro do corrente ano até dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), devendo

ser aberta uma conta específica para este recurso caso o CMIC seja contemplado. Na

oportunidade, a Conselheira Marleide comunicou que irá realizar uma visita na Escola Piero

Sassi, pois a mesma já foi contemplada com este recurso. Em seguida foi sugerido pela

plenária que se acrescente no Projeto que as ILPI's devem comprovar para o CMIC a

situação de pobreza e/ou vulnerabilidade social e esta sugestão foi aprovada. Após estas

colocações a Presidente Sandra apresentou a todos os orçamentos das fraldas, que foram

realizados em três farmácias, sendo que serão solicitadas mil fraldas de cada tamanho .

Após explanações, o Projeto foi aprovado por todos. 3- Apreciação do Edital 0112016

referente à Campanha do Imposto de Renda 2016: A Presidente Sandra passou a palavra

para a Conselheira Marleide Lorenzi que elaborou o Edital 01/2016 da Campanha do

Imposto de Renda 2016 (dois mil e dezesseis). A Conselheira apresentou a plenária o Edital

e informou que é o mesmo modelo do ano passado e em seguida realizou a leitura detalhada

do mesmo. Os prazos do Edital serão os seguintes: 21 (vinte e um) de novembro do corrente

ano a entrega dos Projetos, 22 (vinte e dois) de novembro avaliação por uma Comissão que

pode ser criada, 23 (vinte e três) de novembro apreciação dos Projetos entregues, na reunião

ordinária que pode ser antecipada para este dia e no dia 24 (vinte e quatro) de novembro os

resultados. Em seguida a Presidente Sandra sugeriu que seja realizada uma divulgação naecú
~.--"- ..~~~~-"",,-,-,--"'-'''''--.-''--''',
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mídia e que o local de entrega dos Projetos deve ser modificado, visto que consta no Edital

a Secretaria Municipal de Assistência Social, porém ela estará de férias neste período.

Diante disto, a Conselheira Marleide sugeriu que o local seja na sede do CMIC e a sugestão

foi aprovada pelos presentes. Dando continuidade, a Presidente Sandra questionou à todos

quem teria interesse de participar da Comissão que irá analisar os Projetos. Após discussões

a referida Comissão será composta pelos seguintes Conselheiros: Sandra Loss Carneiro,

Aline Weber, Vemo Knop e Marleide Lorenzi. Em seguida o Edital foi aprovado por todos

e será publicado no dia de amanhã. 4- Assuntos Gerais: A Presidente Sandra informou aos

presentes que o Ministério

•
Público solicitou uma visita na Casa Geriátrica Conviver Núcleo de Convivência e

Reabilitação. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada pela

Mesa Diretora e Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os demais presentes

assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 3] de outubro de 20]6.

•

~/.a, ~ ~~-6r
~andra R. L. Carneiro

Presidente CMIC

~~
J Mays~ de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA N° 12/2016

Aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião

ordinária com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos

Conselhos, para tratar dos seguintes assuntos: 1- Mensagem e aprovação das atas 10 e

11/2016: A Presidente Sandra Loss Carneiro realizou a leitura de uma mensagem e em

seguida a Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso, realizou a leitura da ata 10/2016 a

qual foi aprovada por todos sem ressalvas. Em seguida a Secretária Executiva informou que

elaborou a ata 11/2016, porém o rascunho com mais detalhes sobre a mesma estavam com a

Conselheira Marleide Lorenzi que o devolveu no dia de hoje. A Conselheira Marleide

sugeriu que esta ata seja elaborada novamente conforme as anotações detalhadas e seja

aprovada na próxima reunião e a sugestão foi aprovada por todos. 2- Correspondências

recebidas e enviadas: Recebidas: Ministério Público, oficio nO 369/2016, solicita

informações sobre a entrega de documentação do Residencial Geriátrico Viver; Recanto

São Vicente de Paulo, Projeto Técnico da Campanha do Imposto de Renda. Enviadas:

Secretaria Municipal da Administração, Resolução 08/2016, prorroga o prazo de execução

do plano para aplicação de recurso, Resolução 09/2016, aprova o Edital 01/2016 da

Campanha do Imposto de Renda do CMIC, Resolução 1012016, aprova o Projeto do CMIC

referente ao Edital da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Carazinho e Edital

01/2016 Campanha do Imposto de Renda; Fórum, Plano de Trabalho (Fraldas); Ministério

Público, oficio nO 36/2016, resposta ao oficio n° 34012016, informações sobre a visita

realizada na ILPI Conviver Núcleo de Convivência e Reabilitação com registro fotográfico

em anexo. 2- Informação Projeto das Fraldas (Edital de Convocacão da Vara das

Execucões Criminais da Comarca de Carazinho): A Presidente Sandra informou aos

presentes que o Projeto das Fraldas permaneceu entre os 40 (quarenta) e foi indeferido, pois

segundo informado pelo Fórum isto é prioridade do Executivo Municipal. Em seguida, a

Presidente também informou que assistiu em um programa de televisão um Projeto com

Idosos de Goiás, o qual tem o objetivo das pes.soas levarem os idosos para suas casas, sendo

interessante e que poderia ser implantado em nosso municipio, bem como, ser realizada

uma Campanha de Fraldas, para arrecadar e entregar as mesmas para os idosos. A

/'M:!Conselheira Marleide Lorenzi fez uso da palavra e sugeriu que se utilize o mesmo Projeto L.-fJ'

-~~J,~~~~.:.?1:~j~~~:7:~~~i
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Conselheira Simone Papke pedindo uma parceria junto ao CMIC, para que o mesmo

encaminhe para ela a relação de Casas Geriátricas de nosso município, com dados

detalhados e a situação das mesmas, pois em janeiro do ano que vem irá realizar uma visita

em cada uma delas junto com o CMIC. Para finalizar a reunião, a Presidente Sandra

informou que a próxima reunião ordinária será a última do corrente ano e haverá uma

confraternização, porém poderia ser antes do fim do mês. Após discussões, a próxima

reunião será no dia 09 (nove) de dezembro do corrente ano às quatorze horas. Nada mais

havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e

Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro

próprio de presenças. Carazinho, 23 de novembro de 2016 .

•

_f~ ~(!wUhJl~~Q-
/'Sandra R. L. Carneiro

Presidente CMIC

Wf'J. A »-J ~~.)J M~~s-e-J~ello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA N° 13/2016

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis realizou-se a reunião ordinária

com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos. para

tratar dos seguintes assuntos: 1- Mensagem de Natal e Ano Novo, aprovação das Atas 11

e 12/2016: A Presidente Sandra Loss Carneiro iniciou a reunião com a leitura de lima

mensagem de Natal e Ano Novo e em seguida realizou uma dinâmica com os presentes.

Após isto, a Presidente questionou aos Conselheiros se havia algum apontamento referente

as atas 11 e 12/20 I6, não houveram apontamentos e as mesmas foram aprovadas por todos .

2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Cópia do Mandado de Intimação

referente à Casa Geriátrica BelIa Vitta; CREAS, oficio nO379/2016, informação dos idosos

que estavam na Casa Geriátrica BelIa Vitta; Casa Geriátrica Nosso Lar São Jorge, oficio

s/n, informação dos idosos que estavam na Casa Geriátrica BeIla Vitta; Recanto São

Vicente de Paulo, oficio s/n, informação dos idosos que estavam na Casa Geriátrica BeIja

Vitta. Enviadas: Ministério Público, oficio nO3712016, informações referentes aos pacientes

que estavam na Casa Geriátrica BelIa Vitta a qual atualmente encontra-se fechada, seguindo

em anexo os oficios referentes aos pacientes que estão nas Casas Geriátricas citadas;

Ministério Público, oficios nO 38 e 3912016, resposta ao oficio nO 369/2016, informam

respectivamente que o CMIC recebeu as documentações das Casas Geriátricas Residencial

Geriátrico Viver e Nosso Lar São Jorge para inscrição no Conselho, sendo que ainda faltam

algumas documentações que assim que forem encaminhadas ao CMIC estarão sendo

informadas a esta Promotoria; Casa Geriátrica Residencial Geriátrico Viver, oficio n0

40/20 I6, informa as documentações que faltam para posterior inscrição no CMIC; Casa

Geriátrica Nosso Lar São Jorge, oficio nO41/2016, informa as documentações que faltam

para posterior renovação da inscrição no CMIC; Casa Geriátrica Núcleo de Convivência e

Reabilitação, oficio nO 42/2016, informa as documentações que faltam para posterior

inscrição no CMIC; Secretaria Municipal da Administração, Resolução nO11/20 I6, aprova

o Projeto da entidade Recanto São Vicente de Paulo no CMIC referente ao Edital n0

O1/20 I6 da Campanha do Imposto de Renda. 3- Documentações Casa Geriátrica Bella

~ Este assunto foi abordado no momento da leitura das correspondências, onde foi

discutido sobre a situação da Casa Geriátrica BeIla Vitta que atualmente encontra-se
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fechada. 4- Visita à Casa Geriátrica VÓ Elza no mês de janeiro de 2017: A Presidente

Sandra iniciou este assunto informando que será necessário realizar uma visita à Casa

Geriátrica VÓ Elza devido algumas situações com os idosos que estão ocorrendo na mesma.

A Conselheira Marleide Lorenzi sugeriu que seja criada uma Comissão específica ou um

grupo para designar que ações devem ser tomadas nesses casos, devendo ser realizada mais

de uma visita. Após discussões, a primeira visita será no dia 28 (vinte e oito) de dezembro

do corrente ano e os Conselheiros que se farão presentes são: Sandra Loss Carneiro,

Marleide Lorenzi, Elis Rejane Morlin, Simone Papke e talvez a Conselheira Juára Silva de

Oliveira. 5- Programacão mês do idoso para o ano de 2017: A Presidente Sandra

informou aos presentes que para o ano de 2017 (dois mil e dezessete) sugere que sejam

realizadas diversas atividades com os idosos do município, tais como: baile de máscaras,

reunião na Câmara Municipal de Vereadores, cinema no SESC, Projeto das Fraldas etc. Na

oportunidade, a Conselheira Aline Weber sugeriu que pode ser pedido um pacote de fraldas

para a entrada no baile de máscaras. Após discussões, as sugestões foram aprovadas por

todos. 6- Assuntos Gerais: A plenária sugeriu que seja analisada a questão das equipes que

atuam nas Instituições de Longa Permanência para Idosos no município, onde todos os

dirigentes e funcionários das mesmas devem passar por uma avaliação psicológica para

poder atuar nestes locais. 7- Confraternização e mensagem da Presidente do CMIC:

Para finalizar a reunião a Presidente Sandra agradeceu a todos pelo ano de trabalho e em

seguida realizou-se uma confraternização com os presentes. Nada mais havendo a constar,

encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e Secretária Executiva deste

colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro próprio de presenças .

Carazinho, 09 de dezembro de 20] 6.

J~'-~ £b.zo {?C.tJt~~<-~=t --Sandra R. L. Carneiro

Presidente CMIC

linAAN ~~"" '-,
V ~y~;~;Mello Fragos~' >'J

Secretária Executiva
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ATA N° 01/2017

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezessete realizou-se a reunião ordinária com

os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos, para tratar

dos seguintes assuntos: 1- Mensagem de boas vindas e aprovação da Ata 13/2016: A

Presidente Sandra Loss Carneiro iniciou a reunião com a leitura de uma mensagem de boas

vindas e em seguida a Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso realizou a leitura da

ata 13/2016 a qual foi aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas:

Recebidas: SMAS, cópia oficio nO365/2016; Juridico, e-mai! referente à Bella Vitta; ILPI

Viver, oficio n° 01/2017 e oficio s/n; MP, notificação nO0812017 e oficios nO29,144,149 e

154/2017; VÓElza, documentos s/n; Gabinete do Prefeito, oficio nO90/2017; ILPI Conviver

Núcleo de Convivência e Reabilitação, documentos s/no Enviadas: Banrisul, oficio nO

01/2017; Jurídico, memorando nO01/2017; Contalex, oficios nO02 e 13/2017; ACIC, oficio

nO03/2017; Secretaria Municipal da Administração, Resolução n° 01/2017; Gabinete do

Prefeito, memorando nO0212017 e oficio nO10/2017; SMAS, memorandos nO03 e 04/2017;

MP, oficios nO04, 05, 06, 08, 09 e 11/2017; ILPI Viver, oficio nO12/2017; SMS, oficio nO

1412017. 3- Visita às Casás Geriátricas juntament~da Vigilância Sanitária (trabalho

desenvolvido a pedido do Ministério Público que "{Itici'-óíi em fevereiro de 2017): A

Presidente Sandra iniciou este assunto informando aos presentes que o Ministério Público

pediu que o CMIC juntamente da Vigilância Sanitária realizassem visitas às Casas

Geriátricas do município, devendo encaminhar ao mesmo os relatórios de visita separados.

Em seguida, a Secretária Executiva Mayse realizou a leitura dos referidos relatórios, sendo

que as Casas Geriátricas que foram realizadas as visitas foram VÓ Elza, Viver e São Jorge.

Após a leitura dos relatórios, a Conselheira Simone Papke fez uso da palavra explicando

que representantes da 6" Coordenadoria da Saúde todos os anos também realizam uma

vistoria nestes locais, onde um Engenheiro se faz presente e analisa a estrutura de cada Casa

Geriátrica. 4- E-mail do Conselho Estadual do Idoso (Conferência Municipal): A

Presidente Sandra comunicou a todos que a Secretária Executiva Mayse encaminhou um e-

mai! ao Conselho Estadual do Idoso pedindo informações sobre a realização das

Conferências Municipais em 2017 e a resposta do CEI foi de que este ano não haverá

convocação para uma nova Conferência, sendo encaminhada as deliberações aprovadas na

V Conferência que ocorreu

r
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em 2015, onde se encontram as recomendações vigentes. Na oportunidade, a Presidente

Sandra informou que em 2015 não teve conhecimento da necessidade de se realizar uma

Conferência no município. Após estas colocações, a Conselheira Marleide Lorenzi sugeriu

que mesmo que não haja convocação que se realize uma Conferência no segundo semestre

de 2017, visto que em 2015 esta não ocorreu, podendo ser uma atividade da Semana do

Idoso e esta sugestão foi aprovada por todos. 5- Assuntos Gerais: O primeiro assunto foi

abordado pela Presidente Sandra, onde a mesma comunicou aos presentes que a Conselheira

e representante da Secretaria Municipal de Assistência Social Aline Weber, relatou que

haverá algumas trocas de Conselheiros no CMIC. Na oportunidade a Conselheira Aline

explicou que os Grupos da Terceira Idade que poderão ter representatividade são os que

possuem CNPJ e os demais representantes já estão sendo organizados para comporem o

CMIC. Dando continuidade nos assuntos gerais, a Presidente Sandra informou que

conseguiu um óculos para um idoso que estava necessitando do mesmo, o qual foi doado

pelo Lions Clube do município. Também comunicou que foi realizada uma denúncia no

CMIC envolvendo uma idosa a qual foi encaminhada ao CREAS. Após estas colocações, a

Conselheira Aline informou que o município de Veranópolis está com um projeto chamado
~:'" :......

"Cidade Amiga do Idoso", o qual ela está lendo para v;;;:-o qÜe precisa para este projeto

também ser implantado no município. Em seguida, o Conselheiro Vemo realizou algumas

explanações sobre o recurso da construção do pavilhão dos idosos, onde este ainda não foi

utilizado, sendo que o respectivo processo está em andamento quanto a sua execução.

Segundo o Conselheiro, o Prefeito Municipal Sr. Milton Schmitz informou que enquanto

esta situação não se regularizar, ele estará cedendo o ginásio da ACAPESUL por 30 finais

de semana. O Conselheiro Vemo também realizou a leitura do pedido de vistas do Vereador

João Pedro Albuquerque de Azevedo referente a este caso. Após explanações, a Presidente

Sandra encerrou a reunião informando que a próxima será no início do mês de julho. Nada

mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e

Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro

próprio de presenças. Carazinho, 05 de junho de 2017 .

L __

.L~~~o,/k; ~-çs;-;;;R-. L.Carneiro

Presidente CMIC

~,:.~
Secretária Executiva
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ATA NU 02/2017

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e dezessete realizou-se a reunião ordinária com os

membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos, para tratar dos

seguintes assuntos: 1- Mensagem e aprovação da Ata 0112017: A Presidente Sandra

Loss Carneiro iniciou a reunião com a leitura de uma mensagem e em seguida a Secretária

Executiva Mayse de Mello Fragoso realizou a leitura da ata 01/2017. Na oportunidade, o

Conselheiro Vemo Knop realizou algumas ressalvas e posteriormente a referida ata foi

aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Rede de

Atenção a Dependência Química, convite; E-mail Aline Weber SMAS; Controle Interno,

oficios nO206 e 208/2017. Enviadas: Elaine Soares Müller, Atestado reunião CMIC; MP,

oficios nO 15, 16 e 18/2017; ILPI Residencial Geriátrico Viver, oficio nO 17/2017; ILPI

Nosso Lar São Jorge, oficio nO 19/2017; Controle Interno, memorando nO OS/2017;

Secretaria Municipal da Administração, memorando nO06/2017; SMAS, memorandos nO07

e 08/2017. Após a leitura das correspondências, os Conselheiros discutiram acerca do e-

mail encaminhado pela Conselheira e representante da Secretaria Municipal de Assistência

Social, Aline Weber sobre informações de não. hªyer necessidade de se realizar uma

Conferência Municipal do Idoso em Carazinho. A'C~selheira Marleide explicou que

mesmo que não haja Conferência Estadual e temáticas específicas o município pode realizar

uma Conferência própria, visto que isto foi deliberado pelo colegiado na última reunião

ordinária. A Conselheira Elis fez uso da palavra e explicou que a Secretaria Municipal de

Assistência Social havia entendido que o Conselho gostaria de realizar uma Conferência

tradicional como ocorre com as demais e sugeriu sobre uma das possíveis temáticas a serem

abordadas, tais como sobre maus tratos, podendo participar para discussão alguns

profissionais da Rede. A Presidente Sandrá" sugeriu que sejam convidadas diversas

parcerias, os CRAS, CREAS, Pastoral do Idoso, Paróquias etc. As sugestões foram

aprovadas por todos e após discussões foi deliberado em manter a realização da Conferência

Municipal do Idoso de Carazinho. Para encerrar este assunto da Conferência a Conselheira

Marleide sugeriu que seja realizada Lima reunião com a Gestão da SMAS para explanar

sobre a Conferência e esta sugestão foi aprovada por todos. A referida reunião será

agendada para o mês de agosto, visto que em julho a Presidente Sandra estará de férias. Em

seguida foi discutido acerca da prestação de contas do Recanto São Vicente de Paulo que

foi encaminhada pelo Controle Interno. A Conselheira Marleide sugeriu que seja criada uma

3 1 /leo 2017

~~fÕA~LF



••
-

MUNiCípIO DE CARAZINHO-RS

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CARAZINHO-
CMIC

Instituído através da Lei Municipal nO6.110 de 25 de Agosto de 2004 e
Alterado pela Lei nO6.597 de 28 de Agosto de 2007.

•

•

L

Comissão Especial de Monitoramento e Avaliação da referida prestação de contas e esta

sugestão foi aprovada por todos. Após discussões a Comissão ficou composta pelos

seguintes Conselheiros: Sandra Loss Carneiro, Marleide Lorenzi e Sirlei Chiconetto. 3-

Vice-Presidência CMIC: A Presidente Sandra iniciou este assunto informando que o

CMIC está sem Vice-Presidente, pois a Conselheira Lídia Terezinha Ribeiro que estava

neste cargo foi embora do município. Na oportunidade a Conselheira Marleide Lorenzi

explicou que de acordo com o Regimento Interno do Conselho, o Conselheiro que for eleito

Vice-Presidente será para complementar o mandato e que conforme o Artigo 19 deste

documento, é preciso duas pessoas para se obter quórum para realizar eleição. Após estas

explanações e demais discussões, foi eleita por unanimidade para ser Vice-Presidente do

CM1C a Conselheira Marleide Lorenzi. 4- Vigilância Sanitária: A Presidente Sandra

informou aos presentes que a Vigilância Sanitária entrou em contato para informar que o

Ministério Público os comunicou sobre ser dada continuidade nas visitas nas ILPls do

município. Segundo a Presidente, a Sra. Fernanda a informou que já estão realizando as

visitas, sendo que hoje será realizada visita na ILPI Suave Idade e a Presidente se fará

presente nos trabalhos da semana que vem. 5- Assuntos Gerais: O primeiro assunto foi

referente a maus tratos de uma idosa, em que a Conse!~eira Sirlei Vieira informou que
~•.."",------

realizou a denúncia no Disque I00. Na oportunidade, a Pr~si&:nte Sandra explanou sobre a

importância da atuação do Conselho nestes casos, sendo que antes os mesmos eram

averiguadas e realizadas as devidas orientações, não sendo apenas encaminhado para o

Disque 100. A Conselheira Marleide também fez uso da palavra e sugeriu que seja realizado

um oficio ao CREAS sendo pedido um atendimento especial sobre este caso e um possível

retomo para o Conselho. A Conselheira Elis explicou que o próprio Disque 100 já é um

trâmite que é seguido, não sendo necessários estes encaminhamentos, onde a Conselheira

Sirlei pode ir até o CREAS com o número do protocolo da denúncia para verificar se esta já

foi encaminhada ao mesmo. Posteriormente, a Presidente Sandra também informou que

ocorreu uma situação trazida em uma reunião na Pastoral do Idoso a qual também foi

orientado a entrar em contato com o Disque 100. Posterior a estas explanações, os

Conselheiros decidiram retomar a discussão do assunto referente à denúncia de maus tratos

de uma idosa, a qual os dados serão repassados para o Conselho através da Conselheira

Sirlei. Após discussões, ficaram decididos os seguintes procedimentos: 1- Encaminhar por

escrito as informações sobre a denúncia ao CREAS, solicitando se o mesmo já recebeu a

denúncia através do Disque 100 e quais as ações já foram tomadas; 2- Visita à idosa; 3-



Encaminhar a denúncia ao Ministério Público; 4- Localizar outros parentes próximos. Nada

mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e

Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os demais presentes assinam em livro

próprio de presenças. Carazinho, 07 de julho de 2017.

. ~~~

~.cameiro

Presidente CMIC

~

r-:-'

f~
Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva
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ATA N° 03/2017

Aos dezesseis dias do mês de agosto de dois mil e dezessete realizou-se a reunião ordinária

com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos, para

tratar dos seguintes assuntos: 1- Mensagem e aprovação da Ata 02/2017: A Presidente

Sandra Loss Carneiro iniciou a reunião com a leitura de uma mensagem e em seguida a

Secretária Executiva Mayse de Mello Fragoso realizou a leitura da ata 02/2017, a qual foi

aprovada por todos. Após a leitura da ata, a Conselheira Franciele Tais Bohrer questionou

quais os procedimentos que o CMIC realizou referentes à denúncia da idosa que estava

sofrendo maus tratos. A Secretária Executiva Mayse explicou que foram apenas

encaminhados oficios ao CREAS e ao Ministério Público, sendo que os demais

procedimentos que constam na ata 02/2017 as Conselheiras Sirlei Vieira e Marleide Lorenzi

decidiram por não realizá-los. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas:

SMAS, oficio circular nO94/2017; MP, oficios nO325 e 362/2017; Secretaria Municipal da

Administração, Portaria nO 397/2017; CREAS, oficio nO 241/2017; SMAS, Plano de

Trabalho Recanto São Vicente de Paulo. Enviadas: CREAS, oficio nO20/2017; MP, oficios

nO 21 e 22/2017; Secretaria Municipal da Administraç,ão, Resoluções nO 02, 03, 04 e
',-'"-.-:-"

OS/2017; SMAS, memorandos nO 08 e 10/2017; Prefeito Municipal, oficio nO 23/2017;

Sandra Loss Carneiro, Atestado Reunião Comissão. Após a leitura das correspondências, a

Presidente Sandra passou a palavra para a Conselheira e Coordenadora do CREAS,

Franciele Tais Bohrer, para que a mesma explicasse aos presentes a solicitação do oficio nO

241/2017 do CREAS, encaminhado ao CMIC. A Conselheira Franciele explicou aos

presentes que o referido oficio solicita que seja regulamentada e estabelecida por este

Conselho a forma de participação prevista no Art. 35 do Estatuto do Idoso as Entidades de

Longa Permanência ou Casa Lar. O referido Art. pontua que "Todas as entidades de longa

permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com a

pessoa idosa abrigada. Si ° No caso de entidades filantrópicas, ou casa-lar, é facultada a

cobrança de participação do idoso no custeio da entidade. S2° O Conselho Municipal do

Idoso ou o Conselho Municipal de Assistência Social estabelecerá a forma de participação

prevista no SI°, que não poderá exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer beneficio

previdenciário ou de Assistência Social recebido pelo idoso." Segundo a Conselheira, esta

legislação sempre existiu, porém não estava regulamentada, sendo que com a nova Lei nO

13.019/2014, deverá ser adequado, onde somente 70% do recurso do idoso poderão ser

~.
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utilizados para o pagamento da Instituição, permanecendo os 30% para o mesmo. Diante

disto, o CMIC deve regulamentar esta legislação e elaborar uma Resolução, podendo ser

encaminhado para o CREAS e para as ILPIS. Após estas explanações, os presentes

aprovaram a referida regulamentação. 3- Indicação de membros para integrar o

Conselho de representantes do COREDE Produção: A Presidente Sandra informou aos

presentes que o CMIC deve indicar um representante titular e um suplente para integrar o

Conselho de representantes do COREDE Produção, sendo que esta foi uma solicitação do

Prefeito Municipal Sr. Milton Schmitz no mês de março do corrente ano, porém como o

Conselho estava se reestruturando esta indicação ainda não havia sido realizada. Após

discussões, os Conselheiros que irão integrar o COREDE Produção são: Titular, Simone

Papke e Suplente, Sirlei Chiconetto. 4- Discussão e organização da Conferência

Municipal do Idoso de Carazinho que ocorrerá no dia 29 de setembro de 2017 (Local e

Horário, Público Alvo, Palestrantes e Programação): A Presidente Sandra iniciou este

assunto comunicando aos presentes que foi deliberado pelo Conselho que a Conferência

Municipal do Idoso será realizada no dia 29 de setembro do corrente ano, que é a semana do

Idoso. Dando continuidade, a Presidente informou que foi realizada uma reunião com ela, a

Secretária Municipal de Assistência Social Sra. Andréia Schmitz e alguns Conselheiros do

CMIC, para discussão sobre este evento. Quanto ao loc~l,-;Yresidente Sandra comunicou

que será a Escola SORG, devido sua localização ser central. Após discussões, foram

decididas pela plenária algumas questões importantes para a Conferência: 1- Horário, turno

da manhã, 08:00 às 08:30 h credenciamento, 08:30 às 11:00 h, turno da tarde, 13:30 às

17:00 h. 2- Público Alvo: CRAS, CREAS, SMAS, Coordenadores dos Grupos da Terceira

Idade junto de 01 idoso, idosos pertencentes aos ESFs, Pastoral do Idoso. 3- Abertura:

CMIC e SMAS. 4- Programação/Palestrantes: Manhã, Serviços oferecidos ao idoso na

saúde: Secretária Municipal da Saúde Sra. Anelise Almeida; Serviços oferecidos ao idoso

na assistência: Coordenadora do CREAS Sra. Franciele Tais Bohrer, Coordenadoras ou

representantes dos CRAS. Outros serviços que poderão ser explanados neste dia são do

Ministério Público e da Delegacia de Polícia. Tarde: 1- Sugestão Conselheira Simone

Papke, apresentação com música antes do retomo das atividades. 2- Grupos para discussões,

onde cada membro dos mesmos preenchem uma folha que irá constar: Identificação, idade,

representação, maiores dificuldades enfrentadas, ações que possuem melhor resultado,

sugestões, avaliação. 3- Encerramento. Para finalizar este assunto, a Presidente Sandra

sugeriu que sejam encaminhados oficios para os meios de comunicação, tais como,

~.
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ATA N° OS/2017

Aos quinze dias do mês de Setembro de dois mil e dezessete, conforme decisão da reunião

Plenária Ordinária realizada no dia I3 de setembro, realizou-se a reunião Extra-Ordinária

com os membros do CMIC, às quatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos, coma

seguinte finalidade: 1- Leitura, Discussão e Apreciação da Programação das Atividades

Alusivas a Semana do Idoso do Município que ocorrerão no período de 29 de

Setembro a 06 de Outubro do corrente ano: A presidente Sandra Loss realizou a leitura

do Oficio 102/2017 da SMAS, no qual consta a programação da Semana do Idoso, a qual a

programação segue no referido documento anexo; A) IV Conferência Municipal do Idoso;

B) Programações Diversas, entre as quais a panfletagem, palestras e divulgação de

campanha de saúde; C) Confraternização entre Idosos maiores de 60 anos pertencendo ao

território. A seguir houve a manifestação de diversos conselheiros, os quais expressaram

suas opiniões sobre a programação proposta. Por último a Presidente Sandra Loss colocou

em votação a programação apresentada para Semana do Idoso do Município, tendo a

mesma tendo sido aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a constar, encerro a

presente ata que segue assiflada pela Mesa Diretorll_~c_~ecretáriaExecutiva deste colegiado,

sendo que os demais presentes assinam em livro pró'pri~ presenças. Carazinho, 16 de
agosto de 2017.

'-.-- .•
~~~

Secretário Executivo

.~
Presidente CMIC

Marleide Terezinha Lorenzi

Vice-Presidente
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MUNiCípIO DE CARAZINHO-RS

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CARAZINHO -
CMIC

Institufdo através da Lei Municipal nO6.110 de 25 de Agosto de 2004 e
Alterado pela Lei nO6.597 de 28 de Agosto de 2007.

•

•

•

ATA N° 06/2017

Aos vinte e cinco dias do mês de Outubro de dois mil e dezessete, conforme convocação da

Presidente Sandra Loss Carneiro feita no dia 23 de Outubro, realizou-se a reunião Extra-

Ordinária com os membros do CMIC, às nove horas, tendo por local a sala dos Conselhos,

coma seguinte finalidade: 1- Aprovação da solicitação de abertura de processo

Iicitatório para aquisição de mobiliário, equipamentos e outros materiais relacionados

no ofício nO110/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social de Carazinho a ser

utilizado pela mesma no Ginásio Municipal denominado, "ACAPESU", com recursos

do Fundo Municipal do Idoso. A presidente Sandra Loss Carneiro realizou a leitura do

Ofício nO 110/2017 da ASSOCIAÇÃO DE IDOSO DE CARAZINHO. A pedido da

presidência deste colegiado compareceu a reunião a Sra. Tatiana N. Schiifer, Unidade de

Controle Interno a qual fez todos os esclarecimentos necessários sobre o assunto. Após

discussão dos conselheiros, os mesmos aprovaram por unanimidade a solicitação

encaminhada pela Secretária Municipal através do. Nada mais havendo a constar, encerro a

presente ata que segue assinada pela Mesa Diretora e S"e"OPetjfiaExecutiva deste colegiado,

sendo que os demais presentes assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 25 de

outubro de 2017.

Anthony Johann

Secretário Executivo

.//~tm~r Sandra R. L. Carneiro .

Presidente CMIC
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MUNiCípIO DE CARAZINHO-RS

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CARAZINHO -
CMIC

Instituído através da Lei Municipal nO6.110 de 25 de Agosto de 2004 e
Alterado pela Lei nO6.597 de 28 de Agosto de 2007.

.~

.-

ATA N° 01/2018

Aos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, conforme convocação da

Presidente Sandra Loss Carneiro feita no dia 3 de janeiro, realizou-se a reunião Extra-

Ordinária com os membros do CMIC, às nove horas, tendo por local a sala dos Conselhos,

coma seguinte finalidade: 1- Leitura do Parecer 07/1212017 da Assistente Neli Troiano

Bianquini sobre a Aquisição de Materiais Diversos Para Associação dos Idosos de

Carazinho: a presidente Sandra Loss Carneiro realizou a leitura do referido parecer aos

conselheiros. A Vice-Presidente Marleide Lorenzi constatou que não compete ao Conselho

Municipal do Idoso deliberar sobre o parecer, e solicitou ao secretário executivo do

Conselho seja reencaminhado o parecer a Secretaria Municipal de Assistência Social, pois

este parecer, após ser homologado pela Secretária Municipal de Assistente Social, deve ser

enviado diretamente pelo referido órgão a Secretaria Municipal da Fazenda. Após ,

Presidente Sandra Loss Carneiro informou aos Conselheiros, que o Conselho já emitiu uma

resolução (09/2017) da última reunião, aprovando a abertura do Termo de Fomento Sem

Chamamento Público para a Associação dos Idosos de Carazinho, a qual será encaminhada

a Fazenda como a manifestação oficial do Conselho sobre o assunto. 2- Prestação de

Contas Recanto São Vicente de Paulo: a referida instituição encaminhou a este colegiado,

os documentos solicitados pelo mesmo. Sendo, que a prestação de contas foi aprovada pelos

conselheiros presentes. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue

assinada pela Mesa Diretora e Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os demais

presentes assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 4 de janeiro de 2018.

Anthony Johann

Secretário Executivo

Sandra R. L. Carneiro

Presidente CMIC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CMIC - Conselho Municipal do Idoso de Carazinho

Instituído através da Lei Municipal n° 6.110, de 25 de agosto de 2004.
Alterado pela Lei Municipal nO6.597 de 28 de agosto de 2007.
Av. Flores da Cunha, nO1184, sala 112, Centro. CEP: 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - conselhodoidoso@carazinho.rs.gov.br

ATA N° 02/2018

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, conforme convocação da

Presidente Sandra Loss Carneiro, realizou-se a reunião ordinária com os membros do

CMIC, àsquatorze horas, tendo por local a sala dos Conselhos, com a seguinte pauta: 1-

Mensagem,lida pela conselheira Sirlei Vieira. 2 - Correspondências recebidas e

enviadas: das recebidas mandado de notificação 52/2018 - audiência, com o promotora

Adriana Costa, para deliberar sobre providências a serem adotadas para o encaminhamento

das pessoas com idade inferior a 60 anos que se encontram em ILPIS no município. A

conselheira Marleide Lorenzi, sugeriu de ver uma proposição para a administração

municipal, de ser implantado um organismo que atende esse tipo de pessoas, qualificando o

atendimento ao idoso. Prestação de contas do recanto São Vicente de Paulo, repassado

pelo fundo municipal do idoso, no valor de R$ 10.625,00, provenientes do imposto de renda.

Ofício do ministério público, solicitando que seja informado em 20 dis se a ILPI Residencial

Geriátrico, regularizou a documentação destinada ao registro neste conselho. Oficio do

ministério público, solicitando nova visita à entidade Casa geriátrica VÓ Eisa, a fim de

verificar se foram sanadas as irregularidades apontadas. Das enviadas: Resposta ao

ministério público, informando que o ILPI residencial Geriátrico já está regularizado.

Resposta ao ofício promotora, informando que foi realizada visita na casa Geriátrica VÓ

Elza. 3 _Definição de membros para comissão referente a Resolução 09/2017, Termo
de Fomento com Dispensa de Chamamento Público para a entidade Associação dos

Idosos de Carazinho. Márcia Jaqueline Vieira Bugs, Maria Rosane Bordeghini e Simone

Andreia Papke. Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata que segue

assinada pela Mesa Diretora e Secretária Executiva deste colegiado, sendo que os

demais presentes assinam em livro próprio de presenças .

. ' ~ ~.~t_'...
';

> Sandra R. L. Carneiro
í

Presidente CMIC

MM
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MUNICíPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho
Regulamentado através da Lei Municipal n° 8.210, de 04 de maio de 2017.

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 112 - Centro - CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - cmas@carazinho.rs.gov.br

Memo nO017/2018

Carazinho/RS, 11 de Junho de 2018 .

Secretaria de Administração

Carazinho/RS

Prezado,

.-~~i!lJi\~,\j',:~~1'~1rIQ73;;XinhO
611NllfJm\ <,li>r>.\.hl.iA'~!7il~ao

Em resposta ao OP 093/2018, a presidente do Conselho Municipal de Assistência

Social - CMASC, informa o que segue:

I - Número de reuniões realizadas por conselho, datas e suas respectivas atas (dos últimos

dois (02) anos).

2016 - 15 reuniões, nas datas: 29/01, 26/02, 14/03, 28/04, 30105, 24/06, 29/07, 17/08,

26/08, 30109, 28/10, 07/11, 10/11, 25/11, 16/12;

2017 - 15 reuniões, nas datas: 03/02, 24/02, 28/03, 31/03, 28/04, 17/05, 26/05, 23/06,

03/07,04/08,25/08,18/09,27/11,18/12,22/12;

2018 - 09 reuniões até dia 11/05/2018, nas datas: 12/01, 29/01, 30101, 23/02, 02/03, 23/03,

13/04,27/04,11/05.

11- Quórum de participação dos membros de cada conselho (dos últimos dois (02) anos).

Todas as reuniões dos últimos 02 anos obtiveram quórum mínimo obrigatório para

deliberação das plenárias. O número de participantes encontra-se anexo.

111 - Quais os critérios usadas para a composição de cada conselho, dos membros elou

quotas governamentais, sociedade civil, população, etc ...

O CMASC, possui Regimento Interno que delibera sobre o assunto, baseado em lei

municipal 8.210/2017 - Sistema Único de Assistência Social do Município de Carazinho e Lei

Federal 8.7421993 - Lei Orgânica de Assistência Social.

MM

mailto:cmas@carazinho.rs.gov.br
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO

Conselho Municipal de Assistência Social de Carazinho
Regulamentado através da Lei Municipal nO8.210, de 04 de maio de 2017 .

Av. Flores da Cunha nO1184 - Sala 112 - Centro ~ CEP 99500-000

Carazinho/RS - (54) 3329-6716 - cmas@carazinho.rs.gov.br

Segue anexo, atas e listas de presenças a qual faz parte das atas das reuniões

supracitadas, de acordo com o solicitados no item "I", com 175 folhas.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para maiores

esclarecimentos que se fizerem necessários.

•

•

Atenciosamente,

MM

mailto:cmas@carazinho.rs.gov.br


MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal N° 7399, de 24 de agosto de 2011.

ATA 01/2016

01 Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, o Conselho

02 Municipal de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuni-

03 ões no Edifício Avenida, às oito horas e trinta minutos para discussão dos se-

04 guintes assuntos: 1- Aprovação da Ata nO 13/2015: A Ata foi lida pela Secre-

05 tária Executiva deste Conselho, Mayse de Mello Fragoso e foi aprovada por

06 todos 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Câmara de

07 Vereadores, Vereador Rudinei Bombrilla, ofício na 1285/2015, parabenização

08 aos delegados que representaram o município de Carazinho na XI Conferên-

09 cia Estadual de Assistência Social; Grupo Viver, ata da nova diretoria; CE-

10 TRAT, convite para a Celebração de Natal e Conclusão de Tratamento de

11 Usuários do CETRAT; Associação Servos da Caridade - Patronato Santo An-

12 tônio, ofício na 03/2016, solicitação de Atestado de Pleno e Regular Funciona-

13 mento, seguindo em anexo a ata da diretoria local; Recanto São Vicente de

14 Paulo, requerimento de Atestado de Pleno e Regular Funcionamento, seguin-

15 do em anexo a ata da diretoria local. Enviadas SERFO, oficio na 23/2015, en-

16 caminha o parecer da Comissão de Políticas e Normas do CMASC; Oeclara-

17 ção para a entidade SERFO, declarando que a mesma está em processo de

18 análise de suas documentações para posterior inscrição no CMASC, visto

19 que esta análise está sendo realizada pela Comissão de Políticas e Normas

20 deste Conselho; APO, ofício na 24/2015, encaminha o comprovante de inscri-

21 ção no CMASC; Atestado para o Conselheiro Sr Pablo Schwalbert, atestan-

22 do que o mesmo exerce suas funções como Vice-Presidente do COM OICA-

23 CAR e Conselheiro no CMASC desde o mês de fevereiro do ano de 2015

24 (dois mil e quinze), representando a Sociedade Civil através da entidade Ya-

25 camin - AOES; Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio,

26 ofício na 01/2016, resposta ao oficio nO03/2016 da entidade, o qual solicita

27 Atestado de Pleno e Regular Funcionamento ° CMASC indefere o forneci-

28 mento deste Atestado solicitado pela entidade, visto que a mesma estava ins-

29 crita neste Conselho no ano de 2015 (dois mil e quinze), porém no ano de

•

•



MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal NO 7399, de 24 de agosto de 2011.

30 2016 (dois mil e dezesseis) esta inscrição está suspensa, em razão do Proje-

31 to desta entidade não ter sido encaminhado a este Conselho desde o ano an-

32 terior conforme havia sido estabelecido. O próximo assunto seria sobre os

33 Pedágios do corrente ano, porém a Presidente em exercício sugere que o

34 mesmo seja discutido após todos os assuntos da pauta, a sugestão foi apro-

35 vada por todos 3- Presidência do CMASC 2016: A Presidente em exercício,

36 Sra. Cristiane Feistauer, relatou que no mês de março do corrente ano muda-

37 rá a Presidência do CMASC, e sugeriu que cada entidade trouxesse o nome

• 38 de um representante na próxima reunião ordinária para concorrer a Presidên-

39 cia, a sugestão foi aprovada por todos 4- Apreciação do parecer da Comis-

40 são de Financiamento referente ao relatório de empenhos do último tri-

41 mestre de 2015: A Secretária Executiva realizou a leitura do parecer da Co-

42 missão de Financiamento que relata que a Comissão se reuniu para analisar

43 os demonstrativos das contas bancárias sob a gestão do Fundo Municipal. O

44 monitoramento foi referente ao quarto trimestre de 2015 (dois mil e quinze) A

45 Comissão verificou todos os demonstrativos e comparou todos os repasses

46 realizados até o momento, verificando os princípios e diretrizes da LOAS,

47 PNAS, NOB/SUAS e Tipificação dos Serviços Socioassistenciais Conside-

48 rando o disposto nas suas finalidades, a Comissão aprovou a aplicação dos

• 49 recursos Após a leitura do parecer, a plenária aprovou o mesmo. 5- Aprecia-

50 ção do parecer da Comissão de Política e Normas referente à entrega

51 das documentações faltantes para inscrição da entidade SERFO, visita

52 SERFO; A Secretária Executiva realizou a leitura do parecer da Comissão

53 que relata que a Comissão se reuniu para analisar a documentação que res-

54 tava para a inscrição da entidade SERFO neste Conselho. A Comissão de

55 Política verificou toda a documentação e analisou as atividades desenvolvi-

56 das pela entidade, e considerando o disposto nas suas finalidades e com

57 base na Resolução nO02/2008, a Comissão observou que a entidade deve

58 ainda, apresentar os seguintes documentos para posterior análise do requeri-

59 mento de inscrição Cronograma de atividades deve constar com as datas es-

60 pecíficas (horários, dias, meses e ano); Os profissionais atuantes no projeto

61 devem ter o tipo de vínculo, a carga horária semanal, o período em que estão
\ l~~ >
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal N° 7399, de 24 de agosto de 2011.

62 vinculados e a cópia dos respectivos documentos anexados ao projeto Após

63 a leitura do parecer, a plenária aprovou o mesmo, e na oportunidade, a Se-

64 cretária Executiva informou que os documentos solicitados ainda não haviam

65 sido entregues e que a Comissão havia mencionado de ser realizada uma vi-

66 sita neste local. A Conselheira Neli Bianquini sugeriu que a entidade deve ser

67 comunicada para enviar esta documentação até a próxima reunião ordinária,

68 sob pena de não ter sua inscrição aprovada, e que também acha viável que

69 seja realizada uma visita. Após isto, a Secretária Municipal de Assistência So-

• 70 cial, Sra Magnólia Simm Previatti que se fazia presente, se apresentou para

71 a plenária, saudando a todos e expondo que estaria disponivel para auxiliar

72 naquilo que fosse preciso, a Presidente em exercício agradece a presença da

73 Secretária. 6- Assuntos Gerais (Conferência Nacional): A Presidente em

74 exercício pede para que a Assistente Social da entidade APAE, Daiana Ra-

75 faela Pivatto, relate de maneíra geral sobre a Conferência Nacional de Assis-

76 tência Social, a qual a mesma se fez presente. A Assistente Social expõe que

77 no primeiro dia foi realizado um balanço dos 10 (dez) anos do SUAS, sendo

78 também abordada a questão do assistencialismo que ainda existe, bem como

79 a importância de ressaltar a Política de Direitos aos usuários e não apenas a

80 troca de favores. No segundo dia ocorreu uma roda de conversa, em que fo-

• 81 ram apresentados os eixos temáticos desde a Conferência Municipal. No ter-

82 ceiro e último dia os Delegados começaram a definir as prioridades para os

83 próximos 10 (dez) anos, com a participação dos usuários Após, a Presidente

84 em exercício agradeceu as explanações realizadas 7- Pedágios 2016: A

85 Presidente em exercício informou que neste ano acontecerá novamente o pe-

86 dágio das entidades, sendo que ao todo participam 10 (dez) entidades, ques-

87 tionou quais participaram no ano passado, e, após expôs que a entidade Ya-

88 camin que já participou no ano passado não participaria neste ano, e as enti-

89 dades CETRAT e CASC que não participaram no ano passado, neste entra-

90 riam direto. O Conselheiro e representante da ACADEV Sr. Fábio Zanetti, in-

91 formou que novamente as Associações irão realizar em conjunto o pedágio.

92 Após discussões, foi sugerido de todas as entidades participarem pois estaria

93 dentro das 10 (dez) que são permitidas, a Presidente em exercício então ci-

\
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal N° 7399, de 24 de agosto de 2011.

94

95

96

97

98

99

100

101

• 102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

•

tou as mesmas, sendo elas: Cáritas, Yacamin, CASC, APAE, Recanto São

Vicente de Paulo, Liga Feminina de Combate ao Câncer, CETRAT e as Asso-

ciações (ACADEV, AGS, ADEFIC e Grupo Viver). Optou-se por previamente

cada entidade escolher seu mês para a realização do pedágio, para que en-

tão na próxima reunião ordinária o dia e o mês, bem como outras questões

sejam definidas para que o Departamento de Trânsito possa estar sendo in-

formado. A questão da participação da entidade Associação Servos da Cari-

dade - Patronato Santo Antônio deverá ser analisada, visto que a mesma de-

veria ter entregue seu projeto no ano passado e isto ainda não ocorreu, es-

tando assim com sua inscrição suspensa. Os meses que cada entidade pre-

viamente irão realizar seu pedágio são: Cáritas em março, CASC em abril,

Yacamin em maio, Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antô-

nio em junho (caso esteja regularizada), CETRAT, em julho ou novembro,

APAE em agosto, Recanto São Vicente de Paulo em setembro, Liga Femini-

na de Combate ao Câncer em outubro e as Associações (ACADEV, AGS,

ADEFIC e Grupo Viver) em dezembro Nada mais havendo a constar, encerro

a presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo

que os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazi-

nho, 29 de janeiro de 2016 .

~-
~~ ...,~:LvL;r3'~

Cristiane Feistauer

Presidente em exercício
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal N' 7399, de 24 de agosto de 2011.

•

•

ATA 02/2016

01 Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, o Conselho

02 Municipal de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuni-

03 ões no Edificio Avenida, às oito horas e trinta minutos para discussão dos se-

04 guintes assuntos: 1- Aprovação da Ata nO01/2016: A Ata foi lida pela Secre-

05 tària Executiva deste Conselho, Mayse de Mello Fragoso. Após a leitura o Sr.

06 Irmão Edgar Back da entidade Associação Servos da Caridade - Patronato

07 Santo Antônio informou que já está providenciando as documentações pen-

08 dentes para serem entregues ao CMASC, depois desta explanação a ata foi

09 aprovada por todos. 2- Correspondências recebidas e enviadas: Recebi-

10 das: Controle Interno, ofícios nO021/029/2016, encaminha os documentos re-

11 ferente às prestações de contas para a análise das entidades CASC e ADE-

12 FIC; APAE, oficios nO011/028/029/030/2016, informando respectivamente a

13 solicitação de Atestado de Pleno e Regular Funcionamento, seguindo em ane-

14 xo a ata da atual diretoria, a data de realização do pedágio, a indicação da As-

15 sistente Social da entidade, Sra. Daiana Rafaela Pivatto, para concorrer a fun-

16 ção de Presidente do CMASC e a indicação dos membros representantes da

17 entidade, sendo como Conselheira Titular, a Sra. Daiana Rafaela Pivatto e

18 como Conselheiro Suplente, o Sr. Ivo Caetano Vacaro; Recanto São Vicente

19 de Paulo, solicita a substituição dos membros representantes da entidade,

20 sendo como Conselheira Titular, a Sra. Irmã Lidia Terezinha Ribeiro e como

21 Conselheira Suplente, a Sra. Irmã Iracema Pereira Marques; AGS, ofício nO

22 007/2016, indica os membros representantes da entidade para compor a vaga

23 no CMASC, sendo como Conselheiro Titular, o Sr. Milton da Cruz Martins e

24 como Conselheira Suplente, a Sra Luana Pastório; APO, ofício nO011/2016,

25 indica os membros representantes da entidade para compor a vaga no

26 CMASC, sendo como Conselheira Titular, a Sra. Lisandra Sandri e como Con-

27 selheira Suplente, a Sra. Luana Pastório; Yacamin, ofício 03/20'16, indica os

28 membros representantes da entidade para compor o CMASC, sendo corno

29 Conselheiro Titular, o Sr Pablo Schwalbert e como Conselheira Suplente, a
'\ .
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30 Sra. Mayara Albuquerque Rodrigues; Yacamin, ofício na 06/2016, solicita o

31 Atestado de Pleno e Regular Funcionamento, seguindo em anexo a ata da di-

32 reto ria local; Cáritas, ofício nO022/2016, informa os novos representantes da

33 entidade, sendo como Conselheira Titular, a Sra. Maria Gessi Padilha e como

34 Conselheira Suplente, a Sra. Cristiane Feistauer. Na mesma oportunidade foi

35 informado que a representante Titular estaria concorrendo a eleição de Presi-

36 dente e Vice- Presidente do CMASC. Enviadas: SERFO, ofício nO02/2016, in-

37 forma que deverá ser entregue até a próxima reunião ordinária do CMASC as

38 documentações solicitadas no último parecer da Comissão de Política e Nor-

39 mas referente a inscrição da entidade no CMASC. Na oportunidade a Presi-

40 dente, Sra Cecília Paz dos Santos questiona se a entidade possui técnico e o

41 Conselheiro e membro da Comissão de Política e Normas, Sr. Pablo Schwal-

42 bert relata que técnicos vinculados diretamente não, a Presidente então men-

43 ciona que isto deve também ser analisado; Recanto São Vicente de Paulo, ofí-

44 cio na 03/2016, solicita o encaminhamento da atual diretoria da entidade para

45 posterior emissão do Atestado de Pleno e Regular Funcionamento; APAE, en-

46 caminhamento do Atestado de Pleno e Regular Funcionamento 3- Presidên-

47 cia do CMASC 2016 e informações sobre como será a Eleição dos Con-

48 selheiros da Sociedade Civil 2016: A Presidente Sra. Cecília Paz dos San-

49 tos, inicia relatando que será encaminhado um ofício para as Secretarias do

50 município pedindo para confirmarem se continuam os mesmos representantes

51 governamentais no quadro do CMASC ou se será alterado. Posterior a isto

52 será solicitado à Secretaria da Administração que se revogue todas as porta-

53 rias e que se faça uma única, para desta forma saber quem são os Conselhei-

54 ros atuais, visto que as portarias estão um pouco confusas. A Conselheira e

55 representante do Previ, Sra. Maria Dominique Caramalak relata que ocorreu

56 uma situação em que trocaram o seu Conselheiro Suplente mas ninguém do

57 Previ encaminhou ofício ao CMASC solicitando esta troca, agora se for neces-

58 sário, será encaminhado. Após isto, a Presidente pediu aos presentes os no-

59 mes indicados para Presidência, visto que desta vez deve ser um represen-

60 tante não governamental, os mesmos foram: APAE a Sra. Daiana Rafaela Pi-

61 vatto, CÁRITAS a Sra Maria Gessi Padilha, CETRAT o Sr. Edilson Batista de
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62 Oliveira e AGS/APD a Sra. Lisandra Sandri. Para a Vice Presidência que des-

63 ta vez deve ser um representante governamental não houveram indicações. A

64 Presidente Sra. Cecília Paz dos Santos, sugere que como não houveram no-

65 mes para a Vice - Presidência, no momento do voto para Presidente, já era

66 para votar em algum nome para Vice. A Presidente questiona se a plenária

67 deseja realizar voto aberto ou escrito, a mesma escolheu pelo voto escrito. Ao

68 todo houveram 22 (vinte e dois) votos, sendo esta a mesma quantia de pre-

69 sentes. A nova Presidência ficou assim composta: Presidente a Sra. Lisandra

70 Sandri representando a AGS e APD e Vice - Presidente a Sra. Ana Cláudia

71 Rizzardi representando a Casa de Acolhimento Institucional Professora Odila.

72 A Presidente Sra. Cecília Paz dos Santos, mencionou que para este ano algu-

73 mas das atividades são as prestações de contas que a Comissão de Fínancia-

74 mento deve analisar, visto que algumas já chegaram até o Conselho e é preci-

75 so agendar uma reunião com esta Comissão para dar uma agilizada. Esta Co-

76 missão e as demais podem ser organizadas novamente. Para finalizar este

77 assunto a Presidente relata que este ano não haverá Conferência, sendo que

78 será mais tranquilo. Após ísto, a Presidente relata a respeito da Eleição da So-

79 ciedade Civil que também deve ocorrer neste ano, em que existe um Edital

80 que é lançado, o mesmo convoca todas as entidades para comparecerem na

81 Câmara Municipal de Vereadores, sendo que cada entidade deve levar seus

82 usuários para votarem, as 10 (dez) entidades mais votadas compõe o quadro

83 dos Conselheiros da Sociedade Civil. A Presidente sugere que se consiga

84 uma forma mais prática de realizar esta Eleição. Na oportunidade mencionou

85 que a única entidade que está de fora é a APAE pois no ano passado se atra-

86 sou e não pôde fazer parte do quadro dos Conselheiros. A Conselheira e re-

87 presentante da AGS e da APD Sra. Lisandra Sandri, questiona se não podem

88 ter 11 (onze) entidades no quadro e a Presidente relata que devem ser 10

89 (dez), pois são 10 (dez) representantes governamentais, devendo ser paritá-

90 rio. A Conselheira então sugere se não pode ser solicitado para que haja mais

91 um representante governamental. A Presidente relata que pode ser verificada

92 a possibilidade do Prefeito indicar mais dois representantes governamentais

93 para ficar paritário, podendo fazer parte a APAE e também a APD. 4- Pedá-
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94 gios 2016: A Presidente inicia este assunto informando que na última reunião

95 foram contempladas todas as entidades para realizar o pedágio neste ano, po-

96 rém conforme a Lei só podem 10 (entidades), também informou que são 10

97 (dez) entidades e não 10 (dez) pedágios. As Associações irão realizar um pe-

98 dágio, mas conta como 4 (quatro), as demais entidades são a Liga Feminina

99 de Combate ao Câncer que entra direto pois está na Lei, o Recanto São Vi-

100 cente de Paulo, a APAE e o CETRAT, podem somente fazer parte mais duas

101 entidades. As entidades que ficaram de fora foram CASC, Cáritas, Patronato e

102 Yacamin A Conselheira, Sra. Vânia Ferreira questionou se os Centros de Ju-

103 ventude da Cáritas fecharam, e a Vice - Presidente e representante desta en-

104 tidade Sra. Cristiane Feistauer, relatou que a entidade continua com seus tra-

105 balhos, porém no lugar dos Centros está acontecendo um trabalho com grupo

106 de mulheres em parceria com a SMEC A Presidente solicita que seja entre-

107 gue ao CMASC um novo Projeto. Após estas explanações, a Presidente ques-

108 tionou para a plenária se a escolha das duas entidades para realizarem o pe-

109 dágio deste ano seria através de voto ou sorteio, e ficou decidido por se reali-

110 zar voto. As entidades mais votadas foram Associação Servos da Caridade -

111 Patronato Santo Antônio e Yacamin, a Cáritas não entrou neste ano, no próxi-

112 mo entra direto. As entidades CASC e Cáritas devem ser oficiadas de que não

113 foram contempladas com o pedágio neste ano. As entidades que ainda não in-

114 dicaram a data para realizar o pedágio devem indicar através de oficio Os

115 meses que estão livres são março, abril e novembro. A Associação Servos da

116 Caridade _ Patronato Santo Antônio, gostaria de realizar seu pedágio no mês

117 de maio, porém este mês já havia sido escolhido pelo Yacamin na outra reuni-

118 ão, o representante da entidade, Sr. Pablo Schwalbert verá com sua Coorde-

119 nadora esta questão. 5- Subvenções 2016: A Presidente relata que não fo-

120 ram informados diretamente a respeito das Subvenções deste ano, sendo que

121 só foi lançado o Edital, e desta forma não montaram Comissões. A Conselhei-

122 ra Sra. Neli Bianquini, mencionou que uma entidade ligou pedindo se não ti-

123 nha sido lançado o Edital, desta forma ela ligou para a Secretaria da Adminis-

124 tração, e lá foi informado que ainda não havia sido lançado, depois que isto

125 ocorreu a Conselheira Neli comunicou à Secretária Executiva e as entidades
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126 foram avisadas por e-mail Por fim a Presidente relata que não é obrigatório

127 ter alguém do Conselho nesta Comissão mas poderia ter. 6- Assuntos Gera-

128 is: A Assistente Social da APAE Sra Daiana Rafaela Pivatto, apresentou o

129 novo presidente da APAE Sr. Ivo Caetano Vacaro, e na oportunidade a Presi-

130 dente também apresentou a Sra. Irmã Lídia Terezinha Ribeiro que é a nova

131 representante do Recanto São Vicente de Paulo. Após isto, as Comissões fo-

132 ram reorganizadas e ficaram da seguinte maneira: Financiamento: Edilson Ba-

133 tista de Oliveira do CETRAT e Luana Pastório das Associações representando

134 as entidades não governamentais, e o representante governamental deveria

135 ser solicitado á Secretaria Municipal de Assistência Social visto que a ex Con-

136 selheira Cíntia Lyrio era desta Secretaria e fazia parte desta Comissão. Porém

137 já ficou decidido que a até então Presidente, Sra. Cecília Paz dos Santos faça

138 parte desta Comissão. Comissão de Política e Normas: Pablo Schwalbert do

139 Yacamin e Débora Satre do CETRAT representando as entidades não gover-

140 namentais, salientou-se que a Sra. Débora Satre entrará como suplente neste

141 Conselho, podendo já iniciar seus trabalhos nesta Comissão, Letícia Brandão

142 do Bolsa Família e Luana Dreyer do Departamento Jurídico estarão represen-

143 tando os governamentais A Comissão do Bolsa Família existe mas não atuou

144 no CMASC. A próxima reunião será no dia 18 (dezoito) de março, visto que no

145 dia 25 (vinte e cinco) será feriado. Nada mais havendo a constar, encerro a

146 presente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que

147 os demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 26

148 de fevereiro de 2016
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ATA 03/2016

01 Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e dezesseis, o Conselho Mu-

02 nicipal de Assistência Social, reuniu-se ordinariamente na Sala de Reuniões

03 no Edifício Avenida, às oito horas e trinta minutos para discussão dos seguin-

04 tes assuntos: 1- Aprovação da Ata nO02/2016: A Ata foi lida pela Secretária

05 Executiva deste Conselho, Mayse de Mello Fragoso e aprovada por todos. 2-

06 Correspondências recebidas e enviadas: Recebidas: Recanto São Vicente

07 de Paulo, ata da atual Direitoria; Associações (Grupo Viver ofício nO001/2016,

08 ADEFIC ofício nO 001/2016, ACADEV oficio nO 008/2016, AGS ofício nO

09 008/2016, APD ofício nO015/2016), solicitação do Atestado de Pleno e Regu-

10 lar Funcionamento, seguindo em anexo as atas das atuais Diretorias; Controle

11 Interno, ofício nO034/2016, disponibiliza os documentos referente as presta-

12 ções de contas para análise deste Conselho, das seguintes entidades: ACA-

13 DEV, AGS e Grupo Viver (todos com dois convênios); Controle Interno, ofício

14 nO036/2016, disponibiliza os documentos referente as prestações de contas

15 para análise deste Conselho da entidade ADEFIC; CETRAT, ofício nO

16 003/2016, informa a data prevista para o pedágio deste ano; Associação Ser-

17 vos da Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício nO06/2016, indica os no-

18 mes dos Conselheiros da entidade; Associação Servos da Caridade, Patrona-

19 to Santo Antônio, ofício nOOS/2016, encaminha o requerimento de renovação

20 de registro da entidade, bem como o projeto que estava pendente e demais

21 documentações; CETRAT, ofício nO 002/2016, informa seus representantes

22 junto a este Conselho; Controle Interno, ofício nO045/2016, disponibiliza os

23 documentos referente as prestações de contas para análise deste Conselho,

24 da entidade CETRAT; Yacamin, ofício nO 08/2016, encaminha o Plano de

25 Ação da entidade para o ano de 2016 (dois mil e dezesseis); Yacamin, ofício

26 nO09/2016, informa a data prevista para o pedágio deste ano; CASC, ofício nO

27 OS/2016, informa os nomes dos Conselheiros para este colegiado; CRAS Flo-

28 resta e CETRAT, encaminha o Plano de Ação para o ano de 2016 (dois mil e

29 dezesseis). Enviadas: Secretaria Municipal de Administração, Resolução nO
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30 01/2016, formaliza as entidades habilitadas a realizar pedágio; Atestado para

31 a Sra. Vânia Maria Tavares Ferreira, informando que a mesma exerceu suas

32 funções como Conselheira Titular deste Conselho no ano de 2015 (dois mil e

33 quinze), sendo representante Governamental através da Secretaria Municipal

34 de Educação e Cultura - SMEC; SERFO, ofício nO04/2016, encaminha o pa-

35 recer nO 01/2016 da Comissão de Política e Normas do CMASC conforme

36 análise da documentação que foi entregue pela entidade; CASC, ofício n0

37 06/2016, informações referente ao pedágio deste ano, informando que a enti-

38 dade não irá participar do mesmo; Cáritas, ofício nO07/2016, informações re-

39 ferente ao pedágio deste ano, informando que a entidade não irá participar do

40 mesmo; Associação Servos da Caridade - Patronato Santo Antônio, ofício n0

41 08/2016, resposta ao ofício nOOS/2016, informando que a documentação en-

42 tregue ao CMASC será analisada pela Comissão de Política e Normas, e caso

43 sejam apontadas observações as mesmas estarão sendo enviadas a entidade

44 e após se possível estará sendo fornecido o Atestado de Pleno e Regular

45 Funcionamento. Também foi informado que como o projeto que estava pen-

46 dente e demais documentações foram entregues, a entidade poderá participar

47 do pedágio deste ano conforme votação na última reunião ordinária do dia 26

48 (vinte e seis) de fevereiro do corrente ano; Associação Servos da Caridade _

49 Patronato Santo Antônio, ofício nO09/2016, informa os meses disponíveis para

50 a realização do pedágio e também informa que a entidade havia solicitado que

51 seu pedágio fosse realizado no mês de maio, porém este mês já havia sido

52 escolhido pela entidade Yacamin em uma reunião que não havia representan-

53 tes do Patronato Santo Antônio; Atestado de Pleno e Regular Funcionamento

54 para as seguintes entidades: Recanto São Vicente de Paulo, Grupo Viver,

55 ADEFIC, ACADEV, AGS e APD; Secretarias Municipais de Carazinho, ofício

56 circular nO01/2016, solicita que seja informado o nome de seus representan-

57 tes titulares e suplentes atuais que compõe o quadro dos Conselheiros do

58 CMASC, em caso de mudança a mesma também deve ser informada. 3-

59 Apreciação do parecer da Comissão de Política referente à entrega das

60 documentações faltantes para inscrição da entidade SERFO: A Conse-

61 Iheira e membro da Comissão de Política e Normas, Débora Satre, iniciou
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62 este assunto realizando a leitura do parecer n° 01/2016. A Comissão de Políti-

63 ca e Normas verificou toda a documentação e analisou as atividades desenvo-

64 Ividas pela entidade, e considerando o disposto nas suas finalidades e com

65 base na Resolução nO02/2008, a Comissão observou que a entidade deve

66 ainda, apresentar os seguintes documentos para posterior análise do requeri-

67 mento de inscrição: Documentação da atual diretoria da entidade; Documenta-

68 ção da equipe técnica e oficineiros, com carga horária; Comprovantes de pa-

69 gamentos dos profissionais da equipe e daqueles que ainda não existem apre-

70 sentar declaração de inexistência; Apresentar projeto com responsável técni-

71 co; Lista detalhada de usuários atendidos atualmente em todos os projetos;

72 Lista de Voluntários envolvidos nos projetos; Projeto de acordo com a política

73 de assistência e Cronograma detalhado das atividades já desenvolvidas.

74 Após, a Conselheira informa que a entidade apresentou suas atividades por

75 projetos, e o certo é um projeto, devendo ser mais voltado para a Política da

76 Assistência. A entidade possui uma Assistente Social voluntária o que não é

77 permitido, pois uma das exigências é que os técnicos possuam carga horária,

78 portanto, para reorganizar o projeto para posterior inscrição, a Comissão soli-

79 citou a carga horária e a lista de profissionais e usuários. A Conselheira sali-

80 entou que não foi determinado quantas horas a serem trabalhadas pelos téc-

81 nicos, mas que exista uma coerência. Após estas explanações, a Conselheira

82 Cecília Paz dos Santos, questionou se a inscrição foi aprovada, e os Conse-

83 Iheiros e membros da Comissão, Débora Satre e Pablo Schwalbert relataram

84 que ainda não, pois estão no aguardo do encaminhamento destas documenta-

85 ções. 4- Apreciação da Emenda Parlamentar referente aos Serviços de

86 Proteção Básica e Especial da Assistência Social: A Conselheira e Assis-

87 tente Social da Secretaria Municipal de Assistência Social, Neli Bianquini, ini-

88 cia este assunto relatando que o município recebeu duas emendas parlamen-

89 tares de autoria do Deputado Federal Ronaldo Nogueira, sendo uma de R$

90 243.000,00 (duzentos e quarenta e três mil reais) para a Proteção Básica, e

91 R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a Proteção Especial, po-

92 rém não se tem certeza se estes valores serão disponibilizados. A Conselhei-

93 ra relatou que achou que estes valores seriam para município, mas ao entrar



MUNiCíPIO DE CARAZINHO
CMASC - Conselho Municipal de Assistência Social

Alterado através da Lei Municipal NO 7399, de 24 de agosto de 2011.

94 em contato com os responsáveis deste assunto, a mesma foi informada de

95 que a Proteção Básica abrangia a entidade Yacamin, e a Proteção Especial a

96 entidade CETRAT. Foi entrado em contato imediatamente com os Coordena-

97 dores destas entidades, pois havia prazo para a organização das documenta-

98 ções. No momento de lançar no sistema o CNPJ das entidades não foi possí-

99 vel, e para não se perder estes valores foi lançado pelo CNPJ do município.

100 Foram preenchidos no sistema para abranger estes valores as seguintes pro-

101 postas: mobiliar o novo Centro de Referência Especializado de Assistência

_ 102 Social - CREAS, um carro adaptado para cadeirantes, equiparação dos Cen-

103 tros de Referência de Assistência Social - CRAS (Ouro Preto e Floresta) e um

104 carro para a Casa de Acolhimento Institucional Professora Odila. A Conselhei-

105 ra relata que a plenária deve analisar esta proposta, e se aprovada será emiti-

106 da uma Declaração com estas informações. Após estas explanações, a pro-

107 posta foi aprovada por todos. 5- Residência Inclusiva: A Presidente em

108 exercício, Ana Cláudia Rizzardi, inicia relatando que ocorreu uma assessoria

109 regionalizada com os equipamentos da Secretaria Municipal de Assistência

110 Social e os Conselhos, promovida pelo Delegado do Trabalho, Sr. Rodrigo

111 Marques, e foi levantado o questionamento pela Casa de Acolhimento Institu-

112 cional Professora Odila a respeito da Residência Inclusiva que está dentro da

• 113 Tipificação dos Serviços Socioassistencias, e que abrange os adolescentes

114 que não tem referência de família. A Presidente em exercício menciona que

115 trouxe a discussão nesta reunião de 3 (três) casos de adolescentes que se

116 encaixariam nesta demanda, e diante disto se pensou na possibilidade de

117 ofertar este serviço, visto que o município mais perto que possui o mesmo é

118 Passo Fundo, mas não são obrigados a ofertar para municípios da região. Os

119 outros dois municípios que ofertam este serviço são Rio Grande e Pelotas. Foi

120 também conversado nesta reunião com as Assessoras que se faziam presen-

121 tes a questão do Cofinanciamento, com a proposta de estar inplantando esta

122 Instituição no município. A Conselheira Neli Bianquini, relata que primeiro

123 deve ser implantado através de recurso próprio e depois tentar o Cofinancia-

124 mento. A Presidente em exercício salienta que os casos a serem abrangidos

125 seriam os específicos de pessoas com deficiência e com limitações, na faixa
, "
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126 etária de 18 (dezoito) a 59 (cinquenta e nove) anos, sendo que a demanda

127 maior é da Assistência, mas se inclui a Saúde também. A maior preocupação

128 seriam os casos em que os usuários saem da Casa de Acolhimento aos 18

129 (dezoito) anos e não tem para onde ir, por isso que se pensou na implantação

130 deste serviço. A Conselheira Cecília relata que o custo é alto, não sendo um

131 tratamento de saúde, e sim de pessoas que não possuem vínculos familiares.

132 Tem que ter uma certa autonomia, pois os casos de pessoas que são total-

133 mente dependentes devem ir para uma clínica especializada, que aqui em Ca-

134 razinho não há, sendo que quando necessário é pago para que o usuário fi-

135 que em clínicas de municípios próximos. O Conselheiro e representante do

136 CETRAT, Edilson Batista de Oliveira, questiona se este serviço inclui casos de

137 dependência, e a Conselheira Cecília explica que não, sendo específico da

138 saúde mental. Após estas explanações a plenária aprovou esta proposta, e os

139 devidos relatórios ou ofícios serão enviados aos órgãos competentes. A Con-

140 selheira e representante do CASC, Carmen Holanda, relatou que um idoso em

141 estado de abandono foi até a entidade, e questionou a todos se esta seria

142 uma questão do CMASC. A Conselheira Cecília expõe que os casos que en-

143 volvem idosos possuem o serviço, sendo que a melhor forma para o conheci-

144 mento de todos é o Disk 100 (cem), em que é possível descrever a situação e

145 relatar o endereço. É um órgão dos Direitos Humanos que encaminha para o

146 serviço competente, como o CREAS, e em casos mais sérios é encaminhado

147 para a Delegacia, é eficiente e logo se recebe a denúncia, sendo sempre ne-

148 cessá rio confirmar o recebimento, possui prazo para responder, é anônimo e

149 dá amparo legal para o serviço. Nada mais havendo a constar, encerro a pre-

150 sente ATA, assinada pela Secretária Executiva e Presidência, sendo que os

demais conselheiros assinam em livro próprio de presenças. Carazinho, 14 de

março de 2016.

Mayse de Mello Fragoso

Secretária Executiva Presidente em exercício
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Fçecanto São \/icen't8 de Paulo

jn3crição da entidélde junto 20

dE: /.\.tivid2c.~'2S do ano passado e o Piano de

•

48

53

es-cs ano.

CO~-T1jss~50 de

\/iver, seQuindo E!jTI anexo o pc:recer da

j O!20~j6; 8ecr'etaria fVíunicipa! da

a ~::le::;idénciç,;do Ci\llP~.SC;aprova a

a ~nsc(jção da entidade no

. i~\ssoc;a(;ão Servos da C2rk12:d8
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