
ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:  Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO:  Associação Almater
CNPJ: 15.670.588/0001-68
ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020: Realização do Projeto Despertar, cuja meta é expandir ações preventivas de violências e violações de direitos de 
criança entre 7 a 12 anos.
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020 30/12/2020 01/01/2021 a 31/12/2021 R$180,000.00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O 
REPASSE (2)

VALORES 
PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE

NÚMERO DO 
DOCUMENTO DE 

CRÉDITO
VALORES REPASSADOS (R$)

16/02/2021 R$15,000.00 08/02/2021 613.570.000.037.993 R$15,000.00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR R$9,183.90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$15,000.00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$5.29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$24,189.19

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL R$0.00
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) R$24,189.19
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação Almater vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 
exercício fevereiro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA 
DESPESA (8)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM 

EXERCÍCIOS ANTERIORES 
E PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$)            (H)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 

EXERCÍCIO (R$) (I)

TOTAL DAS 
DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCÍCIO 

(R$) (J=H+I)

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCÍCIO A 
PAGAR EM 

EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$) 

Recursos Humanos (5) R$5,479.33 R$1,566.63 R$4,751.03 R$6,317.66 R$728.30
Recursos Humanos (6) R$8,000.00 R$0.00 R$8,000.00 R$8,000.00 R$0.00
Transporte R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Material gráfico R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Camisetas R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Materiais de consumo para oficinas R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

TOTAL R$13,479.33 R$1,566.63 R$12,751.03 R$14,317.66 R$728.30

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e beneficios.
(6) Autonômos e pessoa juridica
(7) Energia Eletrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não  são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por 
exemplo, aquisição de bens permanentes.



(9)Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas 
ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$24,189.19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$14,317.66
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] R$9,871.53
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$9,871.53

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos 
recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 31 de março de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO II
     RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS

DATA 
DOCTO DOC. RAZÃO SOCIAL NATUREZA OPERAÇÃO VALOR 

TOTAL
VALOR 

MUNICIPAL
24/02/2021 70 Narrinam Camargo Lima - Referente Fevereiro/2021 Coordenadora do projeto R$3,000.00 R$3,000.00
25/02/2021 82 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Fevereiro/2021 Mapeador do território R$1,000.00 R$1,000.00
25/02/2021 43 Rafaela Sales Amaral - Referente Fevereiro/2021 Oficineira e Monitora (socioambiental e de brincar) R$2,000.00 R$2,000.00
25/02/2021 44 Rafaela Sales Amaral - Referente Fevereiro/2021 Oficineira e Monitora (socioambiental e de brincar) R$2,000.00 R$2,000.00
25/02/2021 Holerite Eliane da Silva Pinto - Referente Fevereiro/2021 Assistente Administrativo R$2,240.07 R$2,094.00
25/02/2021 Holerite Lucília Joana Correa Ribeiro- Referente Fevereiro/2021 Psicóloga R$1,643.50 R$1,528.00
25/02/2021 Holerite Eliana Alves de Oliveira - Referente Fevereiro/2021 Assistente Social R$1,565.84 R$1,129.03
07/03/2021 Guia de recolhimento FGTS - Referente - Fevereiro/2021 Encargos Sociais R$879.68 R$344.00
19/03/2021 Guia de recolhimento INSS - Referente - Fevereiro/2021 Encargos Sociais R$917.22 R$341.30
25/03/2021 Guia de recolhimento PIS - Referente - Fevereiro/2021 Encargos Sociais R$109.96 R$43.00
TOTAL R$15,356.27 R$13,479.33

Numero de documentos relacionados: 10
Total de despesas comprovadas: R$15,356.27
Total de despesas comprovadas Municipal: R$13,479.33

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo Despertar, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprava a exata aplicação dos recursos recebidos 
para os fins indicados no Plano de Trabalho. 

Jundiaí, 31 de março de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



ASSOCIAÇÃO ALMATER
Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68

ANEXO III
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO ALMATER
ENDEREÇO/CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
MUNICÍPIO:  Jundiaí/SP

OBJETO DO TERMO DE FOMENTO Nº 08/2020: Realização do Projeto Despertar, cuja meta é expandir ações preventivas de violências e violações de direitos 
de criança entre 7 a 12 anos.

DATA Nº DOC. HISTÓRICO DÉBITO R$ CRÉDITO R$ SALDO R$
SALDO ANTERIOR R$9,142.10

02/02/2021 820.330.700.146.973 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$6.45 R$0.00 R$9,135.65
08/02/2021 613.570.000.037.993 Crédito do Termo de Fomento nº 08/2020 - Referente Fevereiro/2021 R$0.00 R$15,000.00 R$24,135.65
08/02/2021 613.570.000.038.547 Eliana Alves de Oliveira parte do salário - Referente Janeiro/2021 R$953.03 R$0.00 R$23,182.62
08/02/2021 613.570.000.038.547 PIS - Referente - Janeiro/2021 R$25.93 R$0.00 R$23,156.69
08/02/2021 613.570.000.038.547 FGTS - Referente - Janeiro/2021 R$207.47 R$0.00 R$22,949.22
08/02/2021 613.570.000.038.547 INSS - Referente - Janeiro/2021 R$204.20 R$0.00 R$22,745.02
10/02/2021 613.570.000.038.547 Diferença salário Eliana Alves de Oliveira - Referente Janeiro/2021 R$176.00 R$0.00 R$22,569.02
25/02/2021 613.570.000.038.547 Eliana Alves de Oliveira - Referente Fevereiro/2021 R$1,129.03 R$0.00 R$21,439.99
25/02/2021 22.501 Narrinam Camargo Lima - Referente Fevereiro/2021 R$3,000.00 R$0.00 R$18,439.99
25/02/2021 22.502 Eliane da Silva Pinto - Referente Fevereiro/2021 R$2,094.00 R$0.00 R$16,345.99
25/02/2021 22.503 Lucília Joana Correa Ribeiro - Referente Fevereiro/2021 R$1,528.00 R$0.00 R$14,817.99
25/02/2021 830.561.200.058.462 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$14,807.54
25/02/2021 830.561.200.058.463 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$14,797.09
25/02/2021 830.561.200.058.464 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$14,786.64
26/02/2021 22.601 Rodrigo Ferreira de Moraes - Referente Fevereiro/2021 R$1,000.00 R$0.00 R$13,786.64
26/02/2021 22.602 Rafaela Sales Amaral - Referente Fevereiro/2021 R$2,000.00 R$0.00 R$11,786.64
26/02/2021 22.603 Rafaela Sales Amaral - Referente Fevereiro/2021 R$2,000.00 R$0.00 R$9,786.64
26/02/2021 800.571.100.157.024 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$9,776.19
26/02/2021 800.571.100.157.025 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$9,765.74
26/02/2021 800.571.100.157.026 Tarifa DOC/TED Eletrônico R$10.45 R$0.00 R$9,755.29
28/02/2021 - Rendimentos de aplicação R$0.00 R$5.29 R$9,760.58

TOTAL R$14,386.81 R$15,005.29 R$9,760.58

Jundiaí, 31 de março de 2021.

EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3312311167420541
23/03/2021 11:24:52

Cliente
Agência 3570-X
Conta 38262-0 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência FEVEREIRO/2021

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

29/01/2021 SALDO ANTERIOR 9.151,83 6.720,977118
02/02/2021 RESGATE 6,45 4,736621 1,361730247 6.716,240497

Aplicação 22/01/2021 6,45 4,736621
09/02/2021 APLICAÇÃO 13.609,37 9.993,029109 1,361886356 16.709,269606
10/02/2021 RESGATE 176,00 0,01 129,238528 1,361900375 16.580,031078

Aplicação 22/01/2021 176,00 0,01 129,238528
25/02/2021 RESGATE 7.782,38 0,77 5.714,078291 1,362100693 10.865,952787

Aplicação 22/01/2021 7.782,38 0,77 5.714,078291
26/02/2021 RESGATE 5.031,35 0,21 0,29 3.694,093201 1,362134014 7.171,859586

Aplicação 22/01/2021 1.188,92 0,12 872,923678
Aplicação 09/02/2021 3.842,43 0,09 0,29 2.821,169523

26/02/2021 SALDO ATUAL 9.769,03 7.171,859586 7.171,859586

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 9.151,83
APLICAÇÕES (+) 13.609,37
RESGATES (-) 12.996,18
RENDIMENTO BRUTO (+) 5,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,98
IOF (-) 0,30
RENDIMENTO LÍQUIDO 4,01
SALDO ATUAL = 9.769,03

Valor da Cota
29/01/2021 1,361681659
26/02/2021 1,362134014

Rentabilidade
No mês 0,0332
No ano 0,0920
Últimos 12 meses 0,8654

Transação efetuada com sucesso por: JD138444 NARRINAM CAMARGO LIMA.
 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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ASSOCIAÇÃO   ALMATER   
Fundada   em   31   de   março   de   2012   

CNPJ   n.   15.670.588/0001-68   
  

  
I.   INTRODUÇÃO   

  

O  Projeto  Despertar  é  fruto  de  uma  parceria  entre  Associação  Almater  e  o              

Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente.  A  parceria  foi              

celebrada  através  do  termo  de  fomento  08/2020,  iniciando  sua  execução  em             

janeiro   de   2021.   

No  plano  de  trabalho  do  projeto,  as  ações  previstas  foram  distribuídas  em              

duas  frentes:   gestão  do  projeto  e   cumprimento  dos  objetivos .  No  que  se  refere               

a  gestão  do  projeto,  temos  as  etapas  de  contratação  da  equipe,  aquisição  dos               

materiais,  confecção  de  materiais,  contratação  das  oficinas,  prestação  de  contas,            

relatórios  e  reuniões  de  equipe.  Já  que  no  tange  ao  cumprimento  dos  objetivos,               

temos  o  acompanhamento  de  todos  os  objetivos  do  projeto,  bem  como  de  suas               

etapas   de   execução.   

Desta  forma,  o  relatório  mensal  de  atividades  apresentará  o  comparativo            

entre  o  planejamento  do  período,  a  execução  das  ações  planejadas,  as             

problemáticas  e  soluções,  além  de  um  balanço  dos  resultados  parcialmente            

obtidos.   
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II.   AÇÕES   PREVISTAS    

  

O  mês  de  fevereiro  foi  o  segundo  mês  de  execução  do  projeto.  Sendo               

assim,  no  que  tange  a  gestão  do  projeto,  a  equipe  deu  continuidade  às  etapas                

iniciadas  em  janeiro:  seleção  e  contratação  da  equipe,  contratação  das  oficinas,             

planejamento  e  início  das  atividades,  conforme  o  cronograma  de  atividades            

estabelecido.     

Em  fevereiro  foram  feitas  as  contratações  da  psicóloga  e  da  oficineira             

socioambiental/monitora  de  atividades.  Além  disso,  também  foi  contratada  a           

psicopedagoga  que  estava  prevista  no  projeto  como  contrapartida  da  Associação.            

Desta   forma,   a   equipe   ficou   completa.     

Quanto  à  psicóloga,  a  contratação  foi  feita  em  09/02/2021,  embora  antes             

disso  a  equipe  já  tivesse  realizado  reuniões  com  a  técnica  para  definir  estratégias  e                

abordagens  para  o  trabalho.  Já  quanto  à  oficineira  socioambiental  e  monitora  de              

atividades,  inicialmente  havíamos  pensado  em  contratar  dois  profissionais          

diferentes  para  realização  das  duas  atividades  (oficina  socioambiental  e  oficina  de             

brincar).  Contudo,  a  profissional  contratada  para  a  oficina  socioambiental           

apresentou  um  currículo  e  repertório  plenamente  satisfatórios  para  realizar  ambas            

as  atividades.  Desta  forma,  a  mesma  profissional  foi  contratada  para  ambos  os              

serviços.  Em  decorrência  da  pandemia  e  pela  impossibilidade  de  realizar  as             

atividades  presenciais  da  oficina  de  brincar  de  forma  ampla,  as  turmas  foram              

unidas  para  cumprir  conjuntamente  ambas  as  atividades.  As  brincadeiras,  jogos  e             

dinâmicas  corporais  foram  incorporadas  as  oficinas  socioambientais,  garantindo          

maior  tempo  de  oficina  para  cada  uma  das  crianças,  conforme  maior             

aprofundamento   doravante.     
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No  que  tange  ao  objetivo  1,  de  “ promover  ações  preventivas  de  violências              

e  violações  de  direitos  das  crianças  atendidas  por  meio  de  atividades  culturais,  de              

educação  ambiental  e  de  lazer  como  a  oficina  de  formação  de  mini  agentes               

socioambientais,  oficina  de  brincar  e  a  contrapartida  da  Associação  com  aula  de              

capoeira”,   como  mencionado  acima,  após  a  contratação  da  oficineira/monitora,  foi            

feita  uma  reunião  de  planejamento  com  a  profissional,  visando  o  cumprimento  dos              

objetivos,   mas   com   as   devidas   adaptações   que   o   momento   demanda.     

O  novo  planejamento  de  atividades   (que  segue  anexo  à  este  relatório)             

conciliou  muito  bem  as  restrições  impostas  pela  pandemia  com  as  ações             

necessárias  para  promoção  do  objetivo  1,  qual  seja,   “fomentar  ações  preventivas             

que  trabalhem  de  fato,  violências  e  violações  de  direitos  das  crianças  através              

de   atividades   culturais,   de   educação   ambiental   e   de   fazer” .     

Houve  uma  grande  preocupação  de  evitar  atividades  que  pudessem  expor            

as  crianças,  principalmente  aquelas  realidades  fora  do  espaço  do  Centro            

Comunitário  na  rua,  que  causasse  aglomeração  ou  que  estimulasse  o            

compartilhamento   de   materiais.     

Ao  invés  de  atividades  tradicionais,  foram  pensadas  atividades  exclusivas           

para  os  beneficiários,  considerando  o  perfil  de  cada  um.  Entre  as  atividades              

propostas  estão  dinâmicas  corporais  individuais,  atividades  sensoriais,  atividades          

de  reconhecimento  de  plantas,  construção  de  uma  horta  no  espaço  do  Centro              

Comunitário,  criação  de  um  caderno  de  memória  biográfica  (em  interface  com  o              

eixo  de  mapeamento  do  território),  construção  de  um  herbário  para  cada  criança  e               

brincadeiras   cooperativas.     

Concernente  ao  objetivo  2,  da   “oferta  de  atendimento  individualizado           

para  crianças  como  demandas  psicossociais,  dificuldades  de  aprendizagem          

ou  em  situação  de  risco  social  pela  equipe  multidisciplinar” ,   conforme            

supramencionado  no  mês  de  fevereiro  a  organização  efetivou  a  contratação  da             
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psicóloga  (paga  com  recursos  da  parceria)  no  início  do  mês  e  a  contratação  da                

psicopedagoga   (paga   com   recursos   próprios   como   contrapartida)   no   final   do   mês.     

Sobre  o  atendimento  psicológico,  foram  plenamente  cumpridas  ao  longo  do            

mês  de  fevereiro  às  etapas  1,  2,  3  e  4,  quais  sejam:   definição  das  crianças  que                  

serão  atendidas  individualmente,  após  análise  da  equipe  multidisciplinar;          

anamnese  com  a  família  para  a  construção  do  estudo  social  no  início  do               

atendimento  individual;  reuniões  entre  a  equipe  multidisciplinar  para  definição  de            

abordagem  para  cada  caso;  e  início  do  atendimento  individual  das  crianças.             

Contudo,  é  importante  destacar  que  o  cumprimento  destas  etapas  se  dará  durante              

toda   a   execução   do   projeto,   então   trata-se   de   uma   meta   gradual   de   atendimento.  

Até  o  momento  são  26  famílias  mapeadas  e  35  crianças  contempladas  para              

avaliação   e   acompanhamento   psicológico.   

Todas  as  famílias  foram  agendadas  para  o  atendimento  ao  longo  do  mês  de               

fevereiro,  contudo,  somente  11  compareceram  conforme  combinado.  Dentre  as           

demandas  trazidas  pelos  familiares  atendidos  nota-se  que  as  queixas  estão            

relacionadas  à  questões  emocionais,  comportamentais  e  de  aprendizagem.  Para           

os  casos  mais  complexos  e  urgentes  a  psicóloga  fará  um  atendimento  individual              

semanal  com  a  criança  e  orientações  mensais  com  os  responsáveis.  As  crianças              

que  não  passarem  por  atendimento  individual  contínuo  serão  acompanhadas  pela            

profissional   nos   grupos   das   oficinas   socioambientais/de   brincar.   

Ao  longo  do  processo  foi  constatado  um  grande  número  de  ausências  nos              

atendimentos.  A  equipe  da  Almater  entrou  em  contato  diariamente  com  os             

responsáveis  pelas  crianças  para  relembrar  e  remarcar  os  horários.  Ainda  assim,             

muitas  famílias  confirmaram,  mas  no  dia  não  compareceram.  Faltam  24  casos  para              

passar   pela   entrevista   inicial   com   a   psicóloga.     
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Dos  casos  atendidos  até  o  momento,  notou-se  a  importância  de  um             

acolhimento  inicial  com  as  famílias  e  a  importância  da  escuta  ativa  para  o               

estabelecimento   de   vínculo   entre   as   partes.     

Quanto  ao  atendimento  psicopedagógico,  este  foi  iniciado  em  março,  sendo            

o  mês  de  fevereiro  dedicado  para  continuar  as  entrevistas,  encontrar  a  profissional              

efetiva   e   fazer   um   planejamento   inicial   de   atendimento.     

O  objetivo  3  diz  respeito  à   “garantia  do  atendimento  multidisciplinar  na             

forma  estendida  para  as  famílias  das  crianças  atendidas  pelo  projeto,            

destacando  os  núcleos  familiares  desestruturados  como  membros         

encarcerados,  em  situação  de  rua  ou  drogadição,  a  fim  de  entender  uma              

demanda  emergente  do  território” ,  e  neste  sentido,  o  mês  de  fevereiro  foi  muito               

próspero.     

A  profissional  voluntária  pela  disponibilização  do  atendimento  aproveitou  o           

período  de  inscrições  das  famílias  para  o  projeto  para  já  conversar  com  todas  as                

mães,  preenchendo  um  questionário  de  diagnóstico  das  demandas  existentes  no            

território  para  orientação  jurídica.  Desta  forma,  foram  cumpridas  todas  as  etapas             

previstas  para  o  período  em  questão,  quais  sejam:   identificação  e  oferta  do  apoio;               

atendimento  e  acompanhamento  individualizado  e  realização  de  relatórios          

multidisciplinares  -  neste  caso,  no  primeiro  mês  de  oferta  foi  feito  o  preenchimento               

do   questionário   de   diagnóstico .     

Além  disso,  o  trabalho  socioassistencial  foi  continuado,  direcionando  as           

famílias  nas  diretrizes  de  saúde  (com  o  agendamento  de  consultas  com             

especialistas  e  acompanhamentos),  educação  (solicitação  de  relatórios         

pedagógicos  investigativos  e  reforço  para  pleito  de  vagas  de  creches)  e  habitação             

(intermediando  diálogos  com  a  FUMAS  e  Defesa  Civil  para  acompanhamento  de             

residências   de   risco   no   território.     
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Quanto  ao  objetivo  4,  que  prevê  a   “criação  de  um  núcleo  de  memórias  e                

identidade,  visando  construir  um  mapeamento  do  bairro  e  das  famílias  das             

crianças  e  adolescentes  moradoras  do  território”  no  mês  de  fevereiro  foi             

necessário  estender  a  etapa  de  contratação  e  treinamento  da  equipe  para  atuar  no               

objetivo,  uma  vez  que  tivemos  dificuldades  em  encontrar  o  segundo  profissional             

para  compor  a  equipe  de  mapeamento.  Fato  é,  que  o  cenário  de  pandemia  e  a                 

condição  de  “exposição”  do  cargo  acabou  dificultando  encontrar  com  facilidade  um             

profissional  adequado.  Apenas  na  última  semana  de  fevereiro  encontramos,           

efetivamente,  uma  profissional  do  próprio  território  que  conseguiu  cumprir  todos  os             

requisitos.  Mesmo  com  a  extensão  dessa  etapa,  o  primeiro  mapeador  contratado             

realizou  as  etapas  de  pesquisa  para  construção  da  metodologia  e  formas  de              

tabulação  do  mapeamento,  não  havendo  desta  forma,  prejuízo  no  cumprimento            

das   etapas.     

Por  fim,  o  objetivo  5  prevê  a   “ampliação  da  atuação  junto  a  rede,               

especialmente  visando  o  desenvolvimento  de  políticas  públicas  e  não  apenas            

projetos  pontuais,  através  de  uma  formação,  congregando  os  diferentes           

órgãos  e  serviços  cujos  atendimentos  estão  relacionados  à  infância  e            

adolescência  no  território” ,  neste  sentido  no  mês  de  fevereiro  estavam  previstas             

ações  intermediárias  a  fim  de  viabilizar  o  primeiro  encontro  da  formação  no  mês  de                

março.  Foi  realizada  uma  reunião  da  equipe  de  planejamento  para  definir  o  tema               

do   primeiro   encontro:   
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Temas:   

a) Apresentação   da   rede;   
b) Dinâmica   de   integração   (corda);   
c) Conceito   de   direitos   humanos;   
d) Dinâmica   de   direitos   humanos   (feita   

com   papel   pardo   e   canetas).   
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Contudo,  ao  final  de  fevereiro,  com  o  agravamento  da  crise  do  coronavírus,              

a  equipe  percebeu  a  total  impossibilidade  de  realizar  o  encontro  presencialmente             

em  março.  No  relatório  do  próximo  mês,  haverá  maior  dissertação  sobre  o  tema  e                

soluções   encontradas   pela   equipe   neste   sentido.     

  

III.   CONCLUSÃO   

  

É  possível  concluir  que  o  mês  de  fevereiro  foi  um  mês  próspero  de  amplo                

cumprimento  dos  objetivos  propostos  no  plano  de  trabalho.  Mesmo  com  as             

dificuldades  impostas  pela  pandemia,  a  equipe  tem  se  mostrado  muito  criativa  e              

disposta   a   construir   soluções   inovadoras   para   alcançar   os   objetivos   propostos.     

  

  

____________________________________________   

NARRINAM   CAMARGO   

Coordenadora   do   Projeto   Despertar     
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                                             Psicóloga   -   Atendimento   mães   
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Orientação   Jurídica   

  

  

  

                Assistente   Social                                              Oficinas   -   Planejamento   
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