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COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE PROJETOS DO EDITAL 001/2016. 

RESOLUÇÃO 001/2016 

A COMISSÃO ESPECIAL PARA ANÁLISE DE PROJETOS DO 

EDITAL Nº 001/2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- COMCRIAA, no uso de suas 

atribuições regimentais, composta pela Resolução COMCRIAA 

nº 016/2016, em reunião ordinária realizada em 30 de junho de 

2016,  

RESOLVE: 

Art. 1º Aprovar o Projeto “Alegre na Esperança” da Diocese de Cachoeiro do Itapemirim-

Paróquia Nossa Senhora da Penha de Alegre, protocolado sob o nº 003082/2016, conforme 

discriminado: 

a) Objetivos:  

 oferecer 213 (duzentos e treze) vagas para aulas de violão para crianças e adolescentes 

matriculados nas escolas de Alegre; 

 promover trabalho social com crianças e adolescentes nos encontros para celebração da vida, 

atingindo a 650 famílias das 41 comunidades de Alegre; 

 desenvolver o interesse de crianças e adolescentes pela arte e cultura; 

 colaborar para o desenvolvimento cultural da região; 

 incentivar  o trabalho da Pastoral da criança atendendo a 704 pessoas; 

 colaborar para a formação humana, cultural, social e religiosa através  da catequese; 

 realizar reuniões com pais ou responsáveis pelos alunos dos cursos para orientação, avaliação e 

integração família-aluno-paróquia. 

b) Valor financiado: 

 R$ 50.698,47 (cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos). 

Art. 2º  O projeto será financiado com os recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência –

FIA, estando condicionado a aprovação do COMCRIAA.  

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na sua publicação revogando-se as disposições em contrário. 

Alegre, 30 de junho de 2016. 
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