
 

DIVULGAÇÃO PRELIMINAR DOS PROJETOS  

EDITAL DE CHAMAMENTO Nº01/2020 – COMDICA 

 

Aos dezessete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, reuniram-se os conselheiros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de apresentação e discussão 

dos projetos dos projetos encaminhados ao COMDICA referente a recursos Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, voltados ao atendimento de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social. Após apresentação dos planos de trabalho e proposta 

apresentada pelas instituições inscritas no COMDICA, foi colocado em votação aos conselheiros, 

onde os mesmos votaram e concordaram com as indicações e sugestões expostas pela Comissão 

através da explanação realizada por Jair dos Santos Caproski, referente aos planos de ação dos 

projetos apresentados para o Edital de Chamamento nº. 01/2020 ficando então como pré-

classificados com ressalvas, os projetos de instituições registradas no COMDICA MARAU: 

 

Instituição Nota Valor da 
proposta 

Observação 

APAE - Associação dos 
Pais e Amigos dos 
Excepcionais. 
Projeto: Esporte: Exercício 
de Cidadania!  
 

83.8 R$ 15.000,00 
(quinze mil 
reais) 

Ajuste de assinaturas de responsabilidade 
de projeto. Contrapartida descrever de forma 
especificada de que forma será em serviços 
para o público atendido. Item 6.1. Demais 
itens do cronograma de desembolso zerar os 
meses sem aplicações de recursos. 

ABESFA - Associação 
Beneficente São 
Francisco de Assis. 
Projeto: Conectando.  

87.8 R$ 15.000,00 
(quinze mil 
reais) 

Contrapartida: especificar bens e serviços. 
Se haverá financeira. Falta de especificação 
na meta 3. 

Fundação Assistencial e 
Cultural José Fuga.  
Projeto: Ginástica Artística.  

85.4 R$ 15.000,00 
(quinze mil 
reais) 

Apresentar cópia de procuração 

Sociedade Civil Corpos 
de Bombeiros 
Voluntários de Marau. 
Projeto: Bombeiro Mirim e 
Bombeiro Aspirante.  

84.6 R$ 15.000,00 
(quinze mil 
reais) 

Refazer as estratégias de atendimento, 
viabilizando itens executáveis pela 
instituição: refazer o item 3.2 e a justificativa 
e aplicação do projeto, referente à compra e 
execução das atividades seja viável e 
possível. Completar Item 5. Descrever a 
forma de execução. 

Escoteiros Cacique 
Marau.  
Projeto: Diversificação de 
atividades e adaptações 
ao Pós Pandemia.  

83.4 R$ 15.000,00 
(quinze mil 
reais). 

Item 3.4.1, definir data de término. Item 3.4.4, 
definir data de término. 5.3 referente ao 
representante legal. Ajustar valores 
divergentes no item 6 e Item 7. Colocar 
valores zerados ou informar os valores. 



AMF – Associação 
Marauense de Futsal. 
Projeto Social AMF 
2020/2021.  

77.8 R$ 14.000,00 
(Quatorze mil 
reais) 

Ajustar o item 3.4 - data de início e data de 
término de acordo com o edital. Item 
4 reformular. Especificar Item 5 especificar 
como serão feitas as atividades. Especificar 
Público alvo e Justificativa desenvolvendo 
melhor. Contrapartida: Observar questões 
de execução do projeto dentro das 
possibilidades. 

APABRIM - Associação 
de Pais e Amigos da 
Brigada Mirim.  
Projeto: Dando Forma a 
Banda Militar Mirim 

74.7 R$ 14.985 
(Quatorze mil 
e novecentos 
e oitenta e 
cinco reais) 

Alterar o Plano de Trabalho conforme Edital. 
Onde refere 2 OUTROS PARTÍCIPES, 
averiguar questões de parceria com a 
Secretaria de Cultura. 

SAFURFA Esporte Clube 
de Marau.  
Projeto: Um Olhar para o 
Futuro IV.  

84.0 R$ 15.000,00 
(quinze mil 
reais). 

Item 3.3 – Justificar o qual a utilidade da sala 
com a atividade descrita. A importância da 
reforma da sede. 

Associação Dragons 
Team. 
Projeto: Iniciação 
Desportiva em Artes 
Marciais. 

82.4 R$ 14.400,00 
(Quatorze mi 
e 
quatrocentos 
reais) 

Especificar melhor o objeto, referente a 
contratação da academia. 

 

Na reunião também foi referido que o valor total solicitado pelas nove instituições ficou em 

R$133.385,00 (cento e trinta e três mil trezentos e oitenta e cinco reais), no entanto, duas instituições 

inscritas no COMDICA não realizaram a solicitação e apresentação de projetos, CEFA - Centro de 

Formação e Treinamento de Atletas de Alto Rendimento e o CONSEPRO – Conselho Comunitário 

Pró-Segurança Pública. E não sendo aprovado pelos presentes, devido ao fato de não haver 

registros da Instituição junto ao COMDICA o plano de ação apresentado Centro de Reabilitação 

Desafio Jovem ELCHADAI, onde foi referido que o mesmo precisa estar realizando sua inscrição 

junto ao respectivo conselho, e em caso de aprovação da inscrição poderá vir a solicitar nos próximos 

editais do COMDICA. Fica aberto o prazo de recurso e/ou ajustes no período de 18 a 21 de agosto 

de 2020. Publique-se a presente ata para dar conhecimento aos interessados. Nada mais havendo, 

encerramos a presente ata que vai assinada pelos presentes conselheiros. 

 

 

Tatiane Bissani 

Presidente do COMDICA 


