ATA 04/2018
Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, reuniu-se no
Auditório da Faculdade FTEC, na Osvaldo Aranha, 419, da cidade de Bento
Gonçalves, a plenária ordinária do COMDICA – Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente para deliberar sobre várias pautas. O
primeiro assunto contemplou a aprovação da última ata, da plenária de
fevereiro de dois mil e dezoito, que fora enviada por e-mail para os
conselheiros. O documento foi aprovado. Na sequência, o presidente
relembrou que ocorre, desde segunda-feira, dia vinte e seis, no IFRS campus
Bento Gonçalves, capacitação Fortalecimento dos Atores do Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, promovida pela Secretaria
de Habitação e Assistência Social, com parceria do COMDICA e patrocínio da
Companhia Energética Rio das Antas – CERAN. Também foi relatada pelo
presidente a reunião do Fórum dos Conselhos Municipais, a qual o COMDICA
esteve presente, ocorrida dia vinte de março, no auditório do Banco do Brasil,
cujo tema fora as Parcerias Público-Privadas (PPP), principalmente sobre
parcerias para a usina de resíduos sólidos e para a iluminação pública. A
seguir, foi convidada a Sra Adriana Razia, da Secretaria Municipal de
Educação, para apresentar o Programa Prefeito Amigo da Criança, promovido
pela Fundação ABRINQ. O COMDICA este sendo representado pelo
presidente Alissandro na equipe responsável pelo programa. Após, o
presidente relatou que a diretoria esteve no Tribunal de Contas do Estado, em
Caxias do Sul, no dia sete de março, encontro este requisitado pelo Conselho,
para esclarecimento de algumas dúvidas que ainda restavam sobre a execução
de parcerias com as entidades e sobre editais. Posteriormente, foi apresentada
a plenária a necessidade de se constituir uma comissão, responsável pela
organização da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, que, conforme resolução CONANDA número 202 de 2017, possui
como tema Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento as Violências, e
deverá ocorrer, nos municípios, entre os meses de maio a novembro do ano
corrente. Estabeleceu-se que a comissão será composta por quatro
conselheiros, titulares ou suplentes, respeitando a paridade governamental e
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não-governamental e, após deliberações, ficou decidido que as seguintes
conselheiras formarão a Comissão para a Conferência Municipal: Odila
Bondam Carlotto, representante do Ensino Público Estadual e Federal, Leila
Cirino Nunes, representante das Associações Médicas, Odontológicas e afins,
Rosana Carlet, representante da Área Educacional Privada, e Rubia Cardoso
Dornelles, representante da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência
Social. Na sequência, tratou-se da deliberação do projeto da entidade
Associação Amigos da Criança, denominado Esperança/Pelotão Curumim, o
qual visa à captação de aporte financeiro da empresa CERAN, para aquisição
de um veículo, utilizado para transporte de equipe para visitas às famílias e às
escolas, assim como para acompanhar os alunos nas inserções em outros
projetos, como o Menor Aprendiz, para a confecção de documentos e
realização de entrevistas em empresas para ingresso no Menor Aprendiz, e
para transporte na execução de serviços burocráticos, reuniões, cursos e
demais compromissos do projeto. O valor requerido é de R$ 44.590,00
(quarenta e quatro mil quinhentos e noventa reais). Também foi apresentado
para deliberação projeto da entidade Associação Bentogonçalvense de
Convivência e Apoio à Infância e Juventude – ABRAÇAÍ, para igual captação
de recurso com a CERAN. O projeto é denominado Conviver e Evoluir, cujo
objetivo é proporcionar ambiente qualificado e inovador, favorecendo o
desenvolvimento de novas experiências e vivências às crianças, adolescentes
e jovens em situação de vulnerabilidade social, através da instalação de piso
de borracha no playground da entidade, com um custo de R$ 79.570,00
(setenta e nove mil quinhentos e setenta reais). Depois de devidas
considerações sobre os projetos, ambos foram aprovados pela plenária. A
seguir, foi apresentada a movimentação financeira de fevereiro. Assim, foram
retomados os valores empenhados para os projetos da Inexigibilidade e para o
Edital de Chamamento Público 01/2017, contabilizada a entrada de recurso de
doações e pagamento das parcelas para os projetos contemplados e em
execução. Depois, foram revisados os ponto principais para lançamento do
Edital de Chamamento Público número 01/2018, o qual deverá ser publicado
nos próximos dias, e cujo chamamento ocorrerá em dois de maio do ano
corrente,
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com

credenciamento às oito horas e trinta minutos. O COMDICA irá destinar R$
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472.000,00 (quatrocentos e setenta e dois mil reais) para os projetos
contemplados, divididos nas modalidades: atendimento em tempo parcial,
atendimento à pessoa com deficiência (PCD) e atendimento em tempo integral.
O documento foi aprovado em unanimidade, sem ressalvas. No ensejo, foi
relembrado que o Conselho deverá estar presente na data, na forma de três
conselheiros, para que, junto a Comissão de Seleção do poder público,
participe na avaliação dos projetos. Também foi ressaltado a importância das
entidades em divulgar a destinação do percentual de imposto de renda, na
época da declaração de imposto de renda, prática que é permitida apenas para
pessoa física, com destino ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente,
e cujo percentual é de três por cento. Por fim, a Sra Ivanice, da entidade Anjos
Unidos, convidou aos presentes a participar do Oitavo Passeio com Veículos
Adaptados da Anjos Unidos, a ocorrer em quinze de abril de dois mil e dezoito.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que vai ser assinada
pelo presidente. As demais assinaturas encontram-se no livro de registros.
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