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Aos  vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às quatorze 

horas, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, utilizando o serviço remoto gratuito de reunião on-line 

pelo google meet, considerando a pandemia com pauta: “Projeto Sonhar, para 

apreciação do conselho, projeto direcionado ao Itaú Social – para inscrição no edital 

fundo da infância e adolescência”.; Estiveram presentes os conselheiros e 

conselheiras: Flavia da Costa Santos de Carvalho, Giovanni Miguel da Silva, 

Hosana Prestes Felício, Katia Terezinha Butalo Franciosi, Rodrigo do Carmo 

Mariano, Ronaldo Vicente Garcia,  Thais Teixeira Borges e Angela Aparecida dos 

Santos. 

A Presidente Angela Aparecida dos Santos, agradeceu a todos os conselheiros 

presentes e confirmou se todos receberam o Projeto Sonhar por e-mail.; Todos os 

conselheiros responderam que sim.; A presidente Angela, passou então a palavra a 

conselheira Thais para iniciar a apresentação do Projeto Sonhar.;  a conselheira 

Thais agradeceu a presença de todos os conselheiros e disse, -“que no ano passado a 

Associação Sitio Agar havia sido contemplada com o Projeto Entre Laços pelo Itaú  

Social, e o trabalho desenvolvido foi muito gratificante e em reunião com a equipe 

decidiram desenvolver um novo projeto ‘Projeto Sonhar’, o projeto tem um olhar 

voltado as crianças e adolescentes acolhidos pela associação e que ao completar 18 

anos tem sua emancipação obrigatória sem preparo para essa nova etapa, necessário 

desenvolver a auto estima com projetos que promovam a biopsicossocial das 

crianças e adolescentes, acesso a espaços públicos, realizações de saraus temáticos 

com a finalidade de desenvolver as habilidades sociais promovendo a autonomia, 

senso crítico e noções de responsabilidade, bem como integração com a comunidade 

articular encontro e comunicação com lideres de bairro, vizinhança e amigos ou seja 

socializar fortalecendo a convivência familiar  e com padrinhos afetivos. Ações que 

possibilite sonhar, instigar elevando a auto estima e transformar em realidade. 

Expos a necessidade de recontratar um profissional da área de pedagogia que fara 

um trabalho importantíssimo desenvolvendo o biopsicossocial, já que em dezembro 

desse ano o contrato vigente se encerrará  e a continuidade é de extrema necessidade. 

A contratação de equipe, adequação do espaço, aquisição de material e 

equipamentos como por exemplo: câmara fotográfica (para registro da vivencia e 

criação de álbuns, criar memoria), celulares (uma vez que o assistido precisa se 

comunicar com familiares e o mundo externo),  notebook e impressora (facilitar as 

pesquisas de trabalhos escolares), criação de brinquedo teca (recreação), bem como 

reunião com profissionais do SAICA. Em fim desenvolver o assistido a exercer seu 

papel de cidadão na cidade, Quero aqui abrir para quem quiser fazer perguntas”.; 

A presidente Angela disse –“que o projeto apresentado é muito interessante 

preparar o assistido para enfrentar a realidade da vida aqui fora”.; A conselheira 



Katia também fez um comentário –“pacientes que ficam muito tempo com a 

pediatria e quando se deparam com a realidade de adulto, sentem uma dificuldade 

muito grande de enfrentar a realidade sozinhos, por experiência vivida, o projeto é 

árduo e contempla as necessidades, parabéns”.; conselheira Thais completou a fala 

da conselheira Katia dizendo –“que isso ocorre muito com adolescentes, por isso que 

cada eixo temático do projeto apresentado precisa ser desenvolvido e aplicado na 

pratica seja ele convivência familiar e comunitária,  direito a saúde, . . .”.; A 

conselheira Thais perguntou –“se mais algum conselheiro tinha mais alguma 

dúvida”.; mas ninguém se manifestou.; A presidente Angela então fez a chamada de 

um a um Flavia, Giovanni, Hosana, Katia, Rodrigo, Ronaldo e Angela e todos por 

unanimidade votaram positivamente aprovando o Projeto Sonhar para inscrição no 

edital fundo da infância e adolescência. A presidente Angela agradeceu novamente 

a todos e finalizou a reunião extraordinária se despedindo.;  Nada mais havendo, a 

presidente encerra a reunião às quatorze horas e quarenta e cinco minutos, que para 

constar vai por mim Wagma R Leite, lavrada e comprovada pela impressão da 

página do meet google anexa 
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