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COMITE NACIONAL DE FINANÇAS

elaboração dos planos territoriais de

SOLIDARIA

economia

solidaria

e

para

isso

é

necessário a presença nas comissões
Nos dias 23 e 24 de fevereiro do corrente

que estão responsáveis pela elaboração

ano o Comite Nacional de Finanças

dos referidos planos.

solidaria realizou sua primeira reunião de
2015 para refletir sobre a conjuntura atual

BARRA DE SÃO FRANCISCO -

e buscar construir junto com a Secretaria

DEPOIS DA CHUVA VEM A

Nacional

de

Economia

SENAES

novos

Solidaria

caminhos

para

–

SOLIDARIEDADE”

a

continuidade do trabalho iniciado com as

Relato das visitas ocorrida nos dias 24 e

finanças solidarias. Na conversa com a

25 de fevereiro de 2014, no Projeto “SOS

SENAES ficou garantido a continuidade

Espírito Santo, depois da chuva vem à

das ações, mais os próximos aportes

solidariedade”, município de Barra de

financeiros já deveria ser dentro do Novo

São

Marco

pela

encaminhamentos do projeto junto a

ano

Prefeitura local, Cáritas Paroquial e

passado. Até iniciar essa nova etapa

Instituto Federal do Espírito Santo - IFES.

Regulatório

Presidenta

acertamos

Dilma

que

aprovado
no

de

final

do

acordo

com

a

realidade de cada projeto em andamento,
as

organizações

podem

apresentar

termos de aditivos de tempo e financeiro
a SENAES como complemento as ações
em curso. É importante frisar que o
aditivo financeiro pode chegar até 25%
do valor apoiado inicial de cada projeto.
Lembramos também da importância das
organizações

estarem

apoiando

a

Francisco/ES,

para

O Projeto “SOS Espírito Santo”, se
encontra em fase de execução da obra,
acompanhamento
definição

de

sócio

novas

familiar

parcerias

e
para

aprimoramento e ampliação do trabalho.
Para tanto, a Cáritas tem viabilizado junto
a Prefeitura e lideranças locais, por meio
da Paróquia São Francisco de Assis,
novas oportunidades para mobilização de
recursos: humanos e financeiros.

Além disso, o projeto tem buscado

sendo construídos os imóveis, se este

parcerias para a formação/capacitação

deve ser em nome da Cáritas ou da

dos

Associação a ser criada junto as famílias;

beneficiários

junto

ao

Instituto

Técnico Federal, equipes de voluntários e
o Centro de Referência da Assistência
Social.

se

comprometeu

em

averiguar

a

disponibilidade para 2015 do recurso

24/02/2015

-

Pontos

abordados

e

encaminhados por reunião:

secretarias

de

oriundo do Fundo Cidades para aplicação
na rede de esgoto e calçamento do

 Reunião com o Prefeito municipal
e

- Fundo Cidades – O Prefeito Municipal

Obras

e

Assistência Social:

Bairro Santa Izabel (local em que as
casas estão sendo construídas). Caso o
Governo do Estado não disponibilize tal
recurso para este ano, irá assegurá-lo

- Remanejamento de recurso FUNCOP
existente no município – Representante
da Secretaria Municipal de Assistência
consultará a viabilidade do processo até
o mês de março/2015;

para início de 2016;
- Projeto para Rede de Esgoto – O
Secretario de Obras fará contato com o
Sr. João, responsável pela CESAN para
construção do Projeto da Rede de

- Reunião com 04 proprietários de

Esgoto. Pedido do Prefeito para facilitar a

Empresas

captação de recursos governamentais.

de

Construção

Civil

prestadores de serviços a Prefeitura – O
Prefeito

Municipal

fará

reunião

no

sábado, dia 28 de fevereiro de 2015, às 8
horas na sede do projeto, a fim de

 Reunião

com

professores

do

Instituto Federal do Espírito Santo
- IFES:

solicitar parceria para mão de obra de 02

- Apresentação do Projeto “SOS Espírito

pedreiros por 30 dias;

Santo” para viabilização de parceria do

- Registro Legal do Terreno – Cáritas
averiguar

com

seus

advogados

e

Prefeitura com a Procuradoria, a melhor
forma de registrar o terreno onde estão

Instituto – parceria aceita pelo Instituto
com a proposta de oferta das oficinas
formativas:
empreendedorismo,

cidadania,
direito,

administração financeira doméstica e

- Participação das comunidades católicas

associativismo;

nos mutirões – A partir do calendário de

- Oficializar a parceria – Cáritas enviar
ofício ao Instituto para documentar a
parceria;

missas no mês de março/2015, 01
agente Cáritas Paroquial acompanhará o
Padre nas comunidades rurais e urbanas
com o objetivo de solicitar mão de obra

- Participação em reunião – Professores

para o mutirão a partir da apresentação

do IFES participarão de reunião no dia

do projeto;

10/03/2015 às 18 horas junto às famílias
beneficiárias,

a

fim

de

traçar

o

cronograma de oficinas a partir da
realidade identificada;

-

Rodas

de

Campanha
momento

Conversa

Mundial
na

referente

–

reunião

à

utilizar

um

com

os

Coordenadores de Liturgia de todos os

- Projetos de Extensão – Inclusão do

setores paroquiais, para resgatar as

projeto

rodas de conversa em cada comunidade.

“SOS

extensão

ES”

nos

projetos

universitários

de
para

acompanhamento periódico.
 Reunião com a Equipe Cáritas
Paroquial:
- Recursos Estaduais voltados para a
Habitação – Alencar (agente Cáritas

25/02/2015

–

Pontos

abordados

e

encaminhados por reunião:
 Reunião com os pedreiros na
Obra:

Paroquial) levantara os caminhos para

- Entrega de EPI – para o ajudante de

que a Cáritas possa pleitear recursos

pedreiro recém-contratado e das botinas

estaduais: Cáritas x Governo do Estado;

para os outros 03 que não haviam

- Participação nas Oficinas – Os agentes

recebido pela falta de numeração;

Cáritas Paroquiais se comprometeram

- Diálogo sobre o uso dos EPI’s – diálogo

em participar das oficinas formativas

com todos os pedreiros para a utilização

junto às famílias, com o intuito de auxiliar

regular dos EPI’s. Solicitação de uso do

o IFES e promover também momentos

protetor

formativos;

profissional.

solar

adquirido

por

cada

beneficiárias, ou seja, visita domiciliar as
 Reunião com a Secretária de
Assistência

Social

e

a

Coordenadora do CRAS:
- Repasse da segunda

parcela do

recurso FUNCOP – solicitação de apoio
da

Secretária

para

o

depósito

da

segunda parcela do recurso FUNCOP;
-

Análise

de

Funcionário

Novos

da

Recursos

SEMAS

pela

vislumbrar

novo

Sugestão de data para realização da
visita: 24 e 25 de março de 2015;
- Participação do CRAS na Reunião com
as Famílias – O CRAS participará da
reunião com as famílias beneficiárias no
dia 10/03/2015 às 18 horas, a fim de
averiguar as demandas para a oferta de

–

serviços da assistência social.

(Secretaria

Municipal de Assistência Social)
encarregado

25 famílias para atualização cadastral.

Secretária

foi
para

FUNCOP

e

remanejamento do FUNCOP existente na
SEMAS;

SITUAÇÃO ATUAL DA OBRA:
Na presente data, a obra se encontra da
seguinte forma: 02 (dois) imóveis com
laje; 02 (dois) em fase de preparo para

- Levantamento do valor para construção

recebimento da laje; 02 (dois) preparando

de Força Séptica – devido à necessidade

piso armado e02 (dois) preenchimento

em instalar o esgoto dos imóveis e

das sapatas. Terreno da segunda área

considerando

(para construção de mais 11 casas)

o

possível

atraso

na

instalação da rede de esgoto no bairro, a
Secretária solicitou que a Cáritas apure o
valor de cada força séptica para tentar
adquirir

(por

meio

de

doação)

os

materiais de construção necessários;
- Ofício ao CRAS – envio de ofício ao
Centro de Referência da Assistência
Social

solicitando

recadastramento

a
das

parceria

no

famílias

pronto para o preparo.

Barra de São Francisco/ES, 25 de
Fevereiro de 2015.

Foto 03 – 12ª casa em preparo do piso
armado.

Foto 02 – Pedreiros trabalhando no preparo da
laje.

Foto 04 – Preparo das sapatas da 14ª casa.
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