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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE
PETROPOLIS. Realizada aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e
dezesseis, com inicio às 17h30min, com a presença dos seguintes
conselheiros: Adriano Cândido Pereira, Irma Guizzo, Letícia Cardoso, Souvenir
Barros A. de Oliveira, José Claudio de Souza Junior, Juliane Oliveira Souza,
Ana Imbelloni, Fernanda Cristina Ferreira Vieira, Maria Auxiliadora Pires
Ribeiro, Paulo Marcos dos Reis, Marilene Cunha, Sergio Luiz M. Costa, Sâmea
Azara e Renato Freixiela.
Estiveram representadas as seguintes entidades: AJA, Aldeia da Criança,
Amigos da Mata, APAE, São Charbel, Pestalozzi, CDDH, CEI Castelo São
Manoel, CEI N. S. da Glória, Centro Educacional Terra Santa, CIEE, Comac,
Creche do Itamarati, Creche Santa Catarina, Creche São Judas, Amparo,
Gaape, Instituto Mafer, Instituto Meninos Cantores, LBV, Sadias.
Esteve também representado o Conselho Tutelar dos Distritos; Rafael Soares,
assim como o Conselho Tutelar do Centro: Mérilen Dias, Marise Brand, Antonio
Cesar e Suany Pitorra e quatro convidados.
PRIMEIRO ITEM DA PAUTA – VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM:
Após verificar que havia quórum com quatorze conselheiros no total, e onze
com direito a voto, o Presidente Adriano Candido Pereira deu início à reunião
às 17h30min., enfatizando a importância de se começar a reunião no horário
marcado, informando que, a partir de agora, caso tenham quorum, as reuniões
começarão às 17h, caso não tenham, começarão às 17h30min. com qualquer
quorum conforme previsto no regimento em vigor. Colocou para aprovação a
ata do dia 29 de fevereiro que foi aprovada por todos. Colocou em votação
ainda, a transferência da próxima reunião, que estava marcada para 25 de
abril, para 18 do mesmo mês, em virtude da necessidade de aprovação do
novo regimento que tem prazo até 24 de abril. Todos concordaram.
SEGUNDO ITEM DA PAUTA – Trabalho das Comissões:
O Presidente informou a todos sobre a reunião que foi realizada no dia 09 de
março com os membros de todas as comissões a fim de se definir
procedimentos a serem cumpridos e para que todos sugerissem o melhor dia e
horário para as reuniões das comissões, o que foi definido e registrado em ata.
Informou ainda que pretende participar de todas as reuniões das comissões
para que possa acompanhar de perto todas as demandas do Conselho.
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Comissão de Revisão do Regimento Interno:
O Presidente informou que no dia vinte e um de março a Comissão reuniu-se e
analisou o regimento atual, propondo algumas alterações. Que as propostas
serão discutidas na próxima reunião da Comissão, e, após a concordância de
seus membros, ficou a mesma marcada para o próximo dia 11 às 14 horas na
sede do CMDCA. Dessa reunião, sairá o novo regimento que será colocado
para aprovação na próxima reunião do CMDCA no dia 18/04.
Comissão de Orçamento e Finanças
O Presidente fez a leitura da ata da reunião da Comissão, realizada no último
dia 21, solicitando a aprovação da plenária para as seguintes prestações de
contas e projetos do Edital 02/2015:
• Prestação de contas do projeto Criança digitando a paz encanta a
natureza, da Creche Itamarati, do Edital 01/2015, dos meses de outubro
a dezembro/2015;
• Prestação de contas do projeto Vem pra roda de capoeira, vem dançar,
conhecendo a cultura da África, do Projeto Gente Viva, dos meses de
maio a dezembro/2015.
• Projeto do Edital 02/2015 – Apoio Administrativo para familiares com
filhos autistas, do Gaape – Valor de R$ 30.000,00 – com duração de 12
meses.
TERCEIRO ITEM DA PAUTA – INFORMES:
• O Presidente informou sobre sua participação e do Conselheiro Tutelar
Rafael Soares na Conferência Estadual no dia 16 de março, onde o
Conselheiro Tutelar foi indicado para a Conferência Nacional.
• Informou que os valores de projetos que ainda não haviam sido
repassados às entidades, foram regularizados agora em março, com a
entrega do cheque às seguintes entidades: Casa das Oblatas, APAE,
Creche Santo Antonio, AFIPE, Instituto Mafer e Meninos Cantores.
• Irmã Irma informou que assinou vários cheques nos últimos dias e
esclareceu que a gestão anterior foi pautada na transparência, no que
teve a concordância do Presidente.
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• Fernanda explicou que a ex-Presidente Luciane Bomtempo não sabia
que haviam pagamentos em atraso e que, tão logo soube, pediu os
cheques para assinar.
• Freixiela usou a palavra para falar do esforço da gestão anterior em
resolver os problemas do CMDCA.
QUARTO ITEM DA PAUTA – ASSUNTOS GERAIS
• Mérilen, do CT-Centro, reclamou da rede de atendimento em virtude de
haver precisado, no meio da madrugada, de um local para colocar uma
vítima de violência e só ter conseguido na manhã seguinte. Cobrou
também uma resposta em relação ao Fórum da ACTERJ que alguns
conselheiros participarão em Rio das Ostras na próxima sexta-feira.
• Fernanda, citada na fala da Mérilen com relação à rede, explicou que
violência à mulher é assunto que deve ser resolvido pela Polícia e
Estado, que não faz parte das atribuições do Município.
•

O Presidente pediu calma e cuidado, dizendo que quem fala deve ter
embasamento.

• Rafael pediu a palavra para lembrar que já passou por uma situação
parecida, na qual foi auxiliado pela Conselheira Fernanda que colocou a
família em um hotel, mas que isso é atribuição da polícia. Falou ainda
que sempre que precisou da rede, foi atendido. Agradeceu ao Marcio
Pregal que resolveu o problema do carro que estava parado na
Chevrolet por problemas burocráticos. Informou que a partir de 30/03 o
CT Distritos estará sem motorista. Que estão desde o início de março
sem Assistente Social e desde o ano passado sem psicóloga, que o CT
Centro tem esses profissionais.
• Adriana, da Atenção Básica justificou a falta de técnicas em virtude da
falta de repasse de verba por parte do Estado. Que os profissionais
lotados no CT Centro são concursados, previstos em lei.
• O Presidente informou que vai falar com a Conselheira Fernanda sobre
a possibilidade de colocar concursados no CT Distritos ou dividir os
profissionais do Centro com o dos Distritos.
• Esta secretária solicitou aos Conselheiros Tutelares presentes que
passem para a Comissão de Acompanhamento do Conselho Tutelar, os
problemas de seus conselhos antes de trazer para a reunião do
CMDCA.
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• Adriano elogiou o Conselheiro Tutelar Antonio Cesar pelo atendimento a
uma ocorrência solicitada por ele, no último dia 10, na Praça da Águia.
• Antonio Cesar explicou a ocorrência, disse que a Conselheira Margarete
colocou-se à disposição para atender mas que ele, como já conhecia o
adolescente, foi em seu lugar.
• Ligia, da Pestalozzi, reclamou da demora no registro do Projeto Sal para
a Terra.
• Adriano explicou que a demora deve-se ao fato da falta de carro, mas
que já está providenciando a compra de um para agilizar as visitas.
• Suany, do CT Centro, falou de sua atuação nesses primeiros meses
como Conselheira Tutelar.
• O Presidente avisou que recebeu um telefonema da Fernanda Ferreira,
informando que a viagem dos Conselheiros para o Fórum está
autorizada. Falou que as reuniões do CMDCA são importantes como um
espaço de participação de todos, apesar das divergências, e que colocase à disposição de todos.
E por não haver mais nada a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 19h05
min.
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Presidente
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Secretária

