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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte, tendo como local o Centro de Convivência
Antônio Martin Guerra, reuniram-se para reunião ordinária os membros do Conselho Municipal dos
Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  COMDICA,  para  deliberar  sobre  a  seguinte  pauta:  1.
Membros do COMDICA; 2.Resumo dos Projetos; 3. Saldos de Despesas; 4. Comissão para projetos
e Captação de Recursos. 5. Assuntos Gerais. Dando início a reunião, a Presidente Géssica deu as
boas vindas a todos, e iniciou falando sobre os Projetos, no MAB conseguimos continuar com os
projetos e atendimentos, de janeiro até agora conseguiu-se manter o atendimento. A conselheira
Branca falou aos presentes sobre a nova forma do atendimento, a adequação do espaço, para poder
suprir a demanda. Na APAE, ocorreu uma parada de 30 dias, e após, foram retomadas as atividades,
com todos os cuidados necessários. As atividades foram todas readaptadas, conforme a necessidade.
Na Escola Carlos Barbosa, também houve uma pausa nos atendimentos. Porém a escola, solicitou
que houvesse a liberação do atendimento, todo adequado para as famílias que estavam necessitando.
E estes são os que ocorrem. Os Bombeiros Voluntários, optaram por cancelar as atividades deste
ano, com o retorno do repasse para o Conselho, e já deixar o calendário para 2021 em aberto. A
Escola Elisa Tramontina, também não está realizando as atividades propostas. Que ficará para o ano
de 2021. No CEC, também foi necessário ajustes para os atendimentos do local. A entidade também
fez a busca por uma retomada dos projetos, mas alguns não foram possíveis. Outras atividades
foram de fato canceladas, pois a entidade também dependia de transportes o que também não havia
devido a pandemia. Alguns atendimentos foram retomados, porém todos precisarão de apoio de
acompanhamento. A presidente do COMDICA, apresentou a tabela das atividades que não foram
realizadas, Géssica acredita que será possível, fazer gradativamente o retorno das atividades. Saldos
e despesas, também foi apresentado aos conselheiros. A presidente falou sobre as entradas e saídas,
mês a mês. Fechamos o acumulado com mais de R$1 milhão. Para este ano havia sido aprovado
R$917 mil. E o objetivo da nossa reunião de hoje é falar sobre projetos. Para fazer uma comissão,
para podermos trabalhar nos projetos de 2021. A presidente colocou que o chamamento público está
previsto para ocorrer normalmente para ocorrer em dezembro. Então pediu para que as entidades, já
fossem  se  organizando.  Para  a  Comissão  de  avaliação:  Géssica,  Eduardo,  Jana  e  Susana.  A
presidente quer criar  uma comissão para a captação de recursos,  mudar a proposta que hoje se
trabalha  com  os  contadores,  a  fim  de  melhorar  a  forma  de  aplicação  dos  recursos  do  nosso
município. Eduardo complementou a sugestão da Géssica, onde avalia que é muito positiva ter essa
comissão para buscar  essas alternativas.  De acordo com os  conselheiros,  essa ideia  precisa ser
melhorar, pois já se percebe um distanciamento dos contadores, em relação a percepção do trabalho.
Buscar estratégias, para evoluir no trabalho. A conselheira Susana, explicou até o porque houve
tanta diferença nas contribuições, bem como, que agora muitas vezes as pessoas estão se fazendo
em casa as declarações, ou pedindo para outras pessoas fazerem e essa por sua vez não sabe que
pode doar.  E  como sugestão,  pensar  antes  nestas  causas,  de  trabalhar  antecipadamente.  Para  a
comissão  seria:  Solange (CEC),  e  demais  integrantes,  iria-se  verificar  com outras  entidades.  A
conselheira  Solange,  pediu  espaço  para  falar  sobre  a  estruturação  dos  projetos,  em virtude  da
pandemia, por não saberem como será o retorno a fim de saber como poder estruturar os projetos. A
conselheira Maribel, falou sobre como será a previsão de retorno, pois ainda não se sabe como será
planejado o retorno das escolas.  Eduardo falou sobre como será a forma de trabalho, e de que
maneira será a melhor forma de trabalhar. E as escolas é um dos grandes desafios para saber como
será. Os conselheiros debateram sobre o assunto em questão e muitos acreditam que as atividades,
serviços e outras demandas irão retornar, dentro das medidas necessárias, mas que retornarão. A



conselheira Branca, falou sobre os atendimentos para a área de assistência social, pois a demanda
está ficando maior e isso é reflexo da pandemia. E que para a assistência social, 2021 será um ano
de muita reflexão, pois haverá momentos de muita dificuldade. A presidente Géssica, sugeriu para
que as entidades, coloquem bem isso nos seus projetos. Para que a comissão já avalie esse momento
e quais os desdobramentos teríamos. Eduardo sugeriu que as entidades apresentem seus projetos,
para que assim a comissão ou o conselho consiga entender melhor qual a necessidade da entidade. E
cada entidade será única com os seus projetos, então será necessário que a realidade de cada uma
seja  avaliada.  Janete,  falou  sobre  como  a  APAE  está  trabalhando  nesse  período,  devido  da
necessidade que cada aluno tem. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata que será
assinada por todos os presentes.
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