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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PETROPOLIS. Realizada aos dezesseis dias do mês de
dezembro de dois mil e dezesseis, com inicio às 10 horas, com a presença os seguintes
conselheiros: Roberto Vicente, Irmã Irma, José Cláudio de Souza, Valter Zanacolli, Eliane Carneiro
e Dolores Rodrigues, representando a sociedade civil. E Luciane Bomtempo, Jorgina Francisco,
Fernanda Ferreira, Marilene Cunha e Sérgio Costa, representando o poder público. Estiveram
representadas as seguintes entidades: Aja, CIEE, Creche Santa Catarina, Comunidade Jesus
Menino, Creche Itamarati, São Charbel, Amparo, Fundação Princesa Isabel, Gaape, Mafer, Lar
Nossa Senhora das Graças, Pestalozzi, Renovar, Sadias, Sal para a Terra, Seelyg e Terra Santa.
Estiveram também presentes Rafael Soares, do CT Distritos e Dr. Odilon Lisboa, representando o
Ministério Público.
Após verificar que havia quórum com onze conselheiros no total, e nove com direito a voto, o
Presidente Roberto Vicente deu início à reunião às 10 horas, agradecendo a todos pelo apoio
durante o ano, principalmente aos conselheiros que fazem parte das comissões, como a de
Orçamento e a de Registro, que fazem um trabalho rigoroso para proteção das próprias entidades
e para a credibilidade do CMDCA. Agradeceu também ao Dr. Odilon, o Promotor que está sempre
à disposição do CMDCA, que nunca houve em Petrópolis um promotor que se doasse tanto ao
Conselho, estando sempre à disposição, não só participando das reuniões, como também
orientando no dia-a-dia do Conselho, sendo nosso incansável parceiro. Pediu que todos tenham
esperança e força para enfrentar o próximo ano que deve ser muito difícil. Em seguida, passou a
palavra para o Dr. Odilon, que disse que está fazendo vinte anos de Ministério Público, tendo
passado por vários municípios do Estado, e que, para sua felicidade, chegando em sua cidade
natal se deparou com um CMDCA que funciona, que não é apenas um órgão que ninguém sabe
para que serve. Conclamou a todos para que continuem unidos em torno do CMDCA. Reafirmou
que todos podem contar com seu apoio sempre, que o Ministério Público respeita a cada um dos
presentes, que se sacrificam no dia-a-dia em nome das crianças e adolescentes e agradeceu os
elogios do Roberto. O Presidente acrescentou que, neste final de ano, o apoio do MP foi
indispensável para as instituições, propondo ação que resultou em pagamentos que estavam
atrasados.
Passando para a pauta, colocou para aprovação as atas das assembléias dos dias 10 de outubro
e 21 de novembro, que foram aprovadas pela plenária.
Em seguida solicitou aprovação para as seguintes prestações de contas já aprovadas pela
comissão de orçamento em 12/12/16:






Projeto Saúde e Bem-Estar através do Esporte – AJA
Projeto Hidrofuncionalidades e Bem-Estar – APAE
Projeto Saúde e Bem-Estar através da Fonoaudiologia e Informática – GAAPE
Projeto Ciranda das Artes – SADIAS
Projeto Preparando para o futuro – referente 2015 - Recicla Vida

Informou sobre a situação da Seelyg, esclarecendo que foi feita uma tentativa de visita no dia
30/11, às 14 horas, encontrando a instituição fechada sem ninguém para atendimento. Após
ser avisada, a representante da instituição alegou que não há atendimento na quarta-feira e
que a maior parte dos cursos é à noite, que entregou no dia 12/12 uma relação com os horários
e dias de atividades. Que o CMDCA fará outra visita no próximo ano a fim de comprovar que
o trabalho da entidade está conforme o Plano de Trabalho.
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Informou também que foi realizada visita ao Instituto Emanuel no dia 07/12. Que a comissão
não encontrou nenhum tipo de atividade na instituição, apenas uma pessoa que os atendeu.
Esta instituição também não tem o percentual mínimo de presença exigido para renovação.
Sendo assim, o registro da entidade continuará em análise pela comissão.
Pediu aprovação para o primeiro registro do CREAS, todos aprovaram.
Pediu aprovação para registro novo da Comac, todos aprovaram.
Informou que a entidade Gente Viva teve seu registro vencido em novembro e não pediu
renovação.
Pediu aprovação do Balanço Funcria 2015, já aprovado pela Comissão de Orçamento e
Finanças no dia 12/12, esclarecendo que o valor recebido indevidamente pelo Contador do
Fundo, foi ressarcido conforme comprovantes de depósitos no valor de R$ 5.296,80 – Banco
Itaú e R$ 2.477,75 – Caixa Econômica, ambos realizados no dia 09/12/16, todos aprovaram.
Em seguida deu a palavra à Vice-Presidente, Luciane Bomtempo que agradeceu a todos pelo
apoio, esclarecendo sobre os programas que implantou em prol das entidades como o Transforma
Petrópolis e em prol das crianças e adolescentes como o Tenha Atitude, Minha Primeira Escola,
Escola Presente, a Exposição e tantos outros. Falou sobre a transparência da eleição para o
Conselho Tutelar. Que o Transforma Petrópolis ainda está engatinhando, mas que é uma
ferramenta para que a sociedade civil possa buscar apoio de voluntários e tenham maior
independência. Afirmou que a partir de agora, na sociedade civil, continuará ajudando.
Com a palavra, Irmã Irma falou que, nesses anos o CMDCA se tornou uma comunidade irmã, que
todos foram parceiros, que sente-se em uma família, onde todos, inclusive Dr. Odilon, têm como
objetivo a criança e o adolescente. Desejou a todos um Feliz Natal, agradecendo pela parceria,
pedindo que Dr. Odilon e Roberto continuem participando do Conselho.
Em seguida a representante da Creche São Charbel, Sra. Carmen, chamou uma turma de crianças
da instituição para uma apresentação teatral.
Passando para o Instituto Mafer, houve outra apresentação musical de crianças da instituição.
A seguir, o Projeto C3 fez uma apresentação em vídeo de projeto financiado pelo Funcria.
A próxima apresentação foi de dança espanhola de duas alunas do Projeto Gente Viva.
Finalizando as apresentações artísticas, a Fundação Princesa Isabel apresentou uma banda, coral,
cantores e cantoras, numa apresentação musical.
Todas as apresentações emocionaram os presentes e foram muito aplaudidas, deixando clara a
importância dos financiamentos do Funcria aos projetos das instituições.
Finalmente, o Presidente agradeceu a todos pela presença e pelo apoio durante o ano, dando a
palavra, mais uma vez ao Dr. Odilon que falou de sua emoção ao assistir às apresentações
artísticas das crianças.
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E por não haver mais nada a tratar, foi encerrada a reunião às 12 horas.

ROBERTO VICENTE KREPKER GONÇALVES
Presidente CMDCA/FUNCRIA

NEUSA FERNANDES PEREIRA
Secretária

