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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 janeiro de dois mil e
dezenove, com início às 17h45min., com a presença dos seguintes conselheiros: Renan Campos, Ilana Gall, Renato
Couto de Carvalho, Leandra Iglesias, Marcia Verônica, Gilson Domingos e Maria da Penha Rodrigues de Veras,
representando o Poder Público; Ligia Feliciano, Roberta Taboada, Ana Imbelloni, Denise Pereira da Silva, Elaine V.
S. Lisboa e Ana Eleutério, representando a sociedade civil. Compareceram as seguintes entidades cadastradas no
CMDCA: AFIPE, Aldeia da Criança, Amparo, Associação de Mulheres, Oblatas, CDDH, CIEE, Colégio Santa
Catarina, Comac, São Charbel, Creche São Francisco, Fundação Princesa Isabel, Gente Viva, Mafer, Lar de
Crianças, Pestalozzi, Recicla Vida, Renovar, Sadias, Sal para Terra, Seelyg, Somar e Terra Santa. Estiveram
presentes a representante do Programa Família Acolhedora, duas Conselheiras Tutelares do Centro e a
representante do Instituto Alliance. Também estava presente, o Dr. Odilon Lisboa.
PRIMEIRO ITEM DA PAUTA – VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO:
Após verificar que havia quórum com doze conselheiros no total, e onze com direito a voto, o Presidente abriu os
trabalhos da reunião solicitando aprovação da plenária para a ata da reunião de 17/12/18, que foi aprovada por
todos.
SEGUNDO ITEM DA PAUTA – TRABALHO DAS COMISSÕES:
COMISSÃO DE CADASTRAMENTO E REGISTRO:
O Presidente solicitou aprovação da plenária para a renovação do registro do CREAS. Todos aprovaram.
COMISSÃO DE SELEÇÃO:
O Presidente solicitou aprovação da plenária para aprovação de projetos chancelados, já aprovados pela

comissão em 16/01/19 e 24/01/19. Todos aprovaram.
Ong Sal para Terra

Projeto: Transporte do Bem

Comac – Comissão Municipal de Projeto: ECA
Atuação Comunitária
2019/2020

–

Eu

construo

R$ 41.600,00
o

amanhã

Gaape – Grupo Amigos dos Projeto: Aquisição de Equipamento
Autistas de Petrópolis
Creche São José do Itamarati

Projeto: Fortalecendo a educação integral

R$ 176.936,66

R$ 1.200,00

R$ 25.600,00

Fundação Educandário Princesa Projeto: Saia do Risco e vem pra Boa
Isabel

R$ 667.009,41

Instituto Mafer

Projeto: Espaço do Saber 2019

R$ 420.000,00

Lar N.S. das Graças

Projeto: Reestruturação Organizacional 2019

R$ 393.600,00

AJA – Assoc. Jovens em Ação

Projeto: Prevenção às drogas através do
esporte e promoção da saúde

R$ 203.840,26
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APAE – Assoc. de Pais e Projeto: Mantendo a padronização
Amigos dos Excepcionais
Associação do Movimento de Projeto: Trabalhando crianças no futebol de
Mulheres da Serra da Estrela
campo amador
Assoc. Espaço Educativo São Projeto: Qualificar para vencer 2019/2020
Charbel

R$ 2.800,00

R$ 186.400,00

R$ 81.946,20

Assoc. Espaço Educativo São Projeto: Amigo de Valor
Charbel

R$ 216.362,59

Renovar Saúde Criança

R$ 167.355,74

Projeto: Nutrir

Foi informado que os projetos cujas doações foram do Grupo Águas e Rede D’Or terão que aguardar as
cartas dos doadores para que seja dado andamento nos processos.
Foi pedido aprovação da plenária para o seguinte projeto destinado à futura captação de recursos, já
aprovado pela comissão 24/01/19. Todos aprovaram.
Creche São José do Itamarati

Projeto: Educar e cuidar para transformar

R$ 1.245.327,11

Solicitada a aprovação da plenária para alterações solicitadas pelo CDDH no projeto “O ECA passeia por
Petrópolis” que passou a ter duração de 09 para 12 meses. Todos aprovaram.
TERCEIRO ITEM DA PAUTA – ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR:
O Presidente falou sobre a eleição para o Conselho Tutelar, que acontecerá neste ano, no dia 06 de outubro e
ressaltou a importância do comprometimento dos conselheiros do CMDCA com a eleição.
Esta secretária sugeriu a criação de um grupo para auxiliar a comissão de eleição, tendo em vista que a grande parte
dos conselheiros não participou da eleição de 2015, faltando, portanto, experiência aos mesmos, o que poderia ser
amenizado com a ajuda de representantes experientes de instituições que estavam na comissão na época, ficando
claro que o grupo não teria poder de decisão.
A Conselheira Penha foi totalmente contra a formação do grupo, alegando que não deveria haver interferência de
pessoas alheias à comissão, e que ela, inclusive, participou da primeira eleição do CT, tendo, portanto, experiência
no assunto.
A Conselheira Leandra Iglesias concordou com a Conselheira Penha, alegando que só a comissão deve ter acesso
aos assuntos da eleição.
Fernanda Ferreira sugeriu que fosse feita uma consulta ao Ministério Público. Nesse momento, chegou o Dr. Odilon,
e o Presidente pediu ao mesmo que opinasse sobre o assunto.
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Dr. Odilon foi então informado do que se tratava e opinou no sentido de que o grupo seria importante, dada a
experiência na última eleição, que foi a eleição onde muita coisa foi alterada. Falou sobre as dificuldades de se fazer
uma eleição, de todo o trabalho árduo que é necessário, do sucesso da eleição de 2015, com pessoas
comprometidas, da qual ele mesmo participou ativamente. Que o grupo pode, inclusive, auxiliar na fiscalização do dia
da eleição.
Foi então avisado aos presentes que a formação da comissão será na próxima reunião do CMDCA.
QUARTO ITEM DA PAUTA – APROVAÇÃO DE MOÇÕES CONGRATULATÓRIAS:
O Presidente agradeceu aos representantes de entidades que se esforçaram para captar recursos para o Funcria em
2018. Falou sobre a Conferência do ano passado e também sobre o evento do dia 23 de janeiro, onde apresentou o
recorde em doações desde o início do fundo. Que pretende, como Presidente do CMDCA e Chefe de Gabinete,
promover ações em 2019 que aumentem ainda mais as doações para este ano. Pediu aprovação da plenária para
conceder moções congratulatórias aos doadores. Todos concordaram.
QUINTO ITEM DA PAUTA – INFORMES:
Foi informado aos presentes que a partir de terça-feira, dia 29 até sexta-feira, dia 01/02 o CMDCA estará fechado
para atendimento ao público a fim de colocar em dia diversas demandas.
SÉTIMO ITEM DA PAUTA – ASSUNTOS GERAIS:
A Conselheira Leandra Iglesias pediu a palavra, e disse que gostaria de trazer para o CMDCA a Política sobre
Drogas para alinhar as ações entre os conselhos e Coordenadoria Anti-Drogas. Que é muito conhecida da mídia, que
ministra muitas palestras sobre o assunto. Que sempre quis participar do CMDCA e que, chegando aqui, sentiu-se no
País das Maravilhas. Que pretende trazer para o conselho os programas sobre drogas. Que deseja discutir esses
assuntos e a melhor forma de resolver os problemas dos adolescentes. Que entende que o Choque de Ordem que
acontece na cidade não resolve o problema.
E por não haver mais nada a tratar, o Presidente encerrou a reunião às 19h05min, agradecendo a presença do Dr.
Odilon e de todos.

RENAN SOUSA CAMPOS
Presidente

NEUSA FERNANDES PEREIRA
Secretária

