Ata 03/2020
Aos dezessete dias do mês de novembro 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. Apresentar resumo de relatórios de atividades dos projetos e do Conselho Tutelar; 2.
Apresentar saldos e despesas dos meses de agosto e setembro/2020; 3. Projetos para o ano de 2021;
4. Assuntos gerais. Dando início a reunião, a Presidente Géssica deu as boas vindas a todos, e
iniciou falando sobre os relatórios de atendimentos dos projetos nos últimos dois meses . No MAB
conseguimos continuar com os projetos e atendimentos, de janeiro até agora conseguiu-se manter o
atendimento. No CEC, em virtude da pandemia do COVID-19, o repasse continua sendo parcial,
onde hoje a entidade está atendendo em torno de 1 terço de sua capacidade normal. Na APAE, o
atendimento está em torno de 50%. Na Escola Carlos Barbosa, continua sendo realizado o repasse
parcial para apenas 50 atendimentos, que estão ocorrendo com todos os cuidados indicados pela
OMS e estão sendo atendidos em consultório até que se estabilizem as aulas na escola. A Escola
Elisa Tramontina, continua não realizando as atividades devido a pandemia, assim como o projeto
da entidade dos Bombeiros voluntário, que optou por cancelar o projeto do ano. Em seguida, a
presidente do COMDICA, apresentou alguns números referentes aos atendimentos do Conselho
Tutelar dos meses de setembro e outubro. No mês de setembro a presidente destacou dentre os
índices apresentados a porcentagem de maior incidência se deveu a situações escolares (18,5% doas
casos atendidos), seguido por divergência familiar (16,9% dos casos). Já no mês de outubro, houve
um percentual de 26,5% para situações escolares e 10,2% para negligência familiar, destacando o
aumento dos atendimentos relacionados as situações escolares. As conselheiras complementaram
que estes números acabaram crescendo um pouco em decorrência das aulas que estão sendo
realizadas à distância, em decorrência do corona vírus, o que agrava ainda mais os casos de
situações escolares por não estar na escola, mas que realizaram os atendimentos, orientações e todos
os encaminhamentos necessários. Os saldos e despesas dos meses de agosto e setembro, também
foram apresentados aos conselheiros. A presidente falou sobre as entradas e saídas, mês a mês,
destacando a entrada de 114mil do mês de agosto que se refere ao repasse da Receita Federal, em
relação às doações de 3% do Imposto de Renda declarado neste ano. Fechamos o mês de setembro
com o acumulado de R$ 1.215.461,43. Na sequência a presidente do COMDICA apresentou as
propostas de projetos encaminhados pelas entidades para o ano de 2021. Os projetos já foram
analisados e pré-aprovados pela comissão de projetos, e o ao final da apresentação foi realizada uma
votação para a aprovação ou não das propostas analisadas. A presidente explanou, um a um dos
projetos, separando-os por entidades. Em anexo segue o resumo de cada um dos projetos, bem
como o valor apresentado. O valor total para projetos em 2021 ficou planejado em R$ 813.588,00.
Ao final da apresentação, a presidente abriu espaço para dúvidas e questionamentos a respeito. Após
foi realizada então a votação para aprovação dos projetos apresentados para o ano de 2021, o qual
foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata
que será assinada por todos os presentes.
Géssica Grolli / S – Eduardo Specht
ACI – Associação da Indústria e Comércio _______________________________________
Modesto Sfoggia / S - Janaína C. B. Cignachi
Assessoria Jurídica _________________________________________________________

Ana Paula Naressi Bem / S – Enio Francisco Vignatti
Brigada Militar ____________________________________________________ _________
Janete B. Faraco / S – Luiz Odibert
Entidades de Assistência Social – APAE _________________________________________
Naides Pagliarini Angeli / S – Susana Misturini
Lions Club ________________________________________________________________
Janaina Bueno dos Santos/ S – Gilmara Rossi
Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação _____________________________
Antonio Gelmini / S – Marilva Zanella Bortolotto
Entidades de Assistencial Social – MAB _________________________________________
Maribel Bortolotto / S – Liliane Cousseau de Boaventura
Secretaria Municipal de Educação _____________________________________________
Catia Pradella / S – Elton Vaz Lima
Secretaria Municipal da Saúde ________________________________________________
Solange Heckler / S – Tais Dalla Vecchia
Associações e Conselhos Profissionais__________________________________________
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