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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE PETROPOLIS. Realizada aos sete dias do mês de julho de dois mil e
dezenove, com início às 17h45min., com a presença dos seguintes conselheiros: Renan Campos, Ilana Gall,
Frederico Gazolla, Marcia Biasuz, Gilson Domingos e Maria da Penha Rodrigues de Veras, representando o Poder
Público. José Claudio de Souza Junior, Roberta Taboada, Ana Imbelloni, Denise Pereira da Silva e Sandra Fonseca,
representando a sociedade civil. Compareceram as seguintes entidades cadastradas no CMDCA: AJA, Amigos da
Mata, Amparo, APAE, Oblatas, CEI Castelo, CEI Nossa Senhora da Glória, Colégio Santa Catarina, Creche Itamarati,
Creche Santo Antonio, Creche São Francisco, Creche São Judas, Fundação Princesa Isabel, LBV, Mafer, LPD, Lar
de Emmanuel, Renovar, Revivas, Sadias, São Charbel, Somar e Terra Santa. Estiveram presentes a representante
do Programa Família Acolhedora, e mais vinte e um convidados.
PRIMEIRO ITEM DA PAUTA – VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO:
Após verificar que havia quórum com onze conselheiros no total, e dez com direito a voto, o Presidente abriu os
trabalhos da reunião solicitando aprovação da plenária para a ata da reunião de 27/05/19, que foi aprovada por
todos.
SEGUNDO ITEM DA PAUTA – TRABALHO DAS COMISSÕES:
COMISSÃO DE SELEÇÃO:
Esta secretária solicitou aprovação da plenária para o projeto chancelado da SADIAS, “Semeando Vida e Esperança
2019”, no valor de R$ 56.000,00 (cinqüenta e seis mil reais), cuja verba foi captada pela entidade. Todos aprovaram.
Foi também apresentado para a plenária o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa - Petrópolis da Paz, para
o qual foi solicitada a doação pelo Funcria de alguns itens necessários ao desenvolvimento do programa. São eles:
QUANTIDADE
20.000
3.000
1.000
1.000
3
1
3
1
1
1

MATERIAL
Folders (aprovado pela comissão)
Cartões de visitas (não aprovado pela comissão)
Livros (Programa e seus resultados) (não aprovado pela comissão)
Livros infantis para colorir (não aprovado pela comissão)
Banners grandes para eventos diversos (aprovado pela comissão)
Data show (aprovado pela comissão)
Notebooks (aprovado a quantidade de apenas 1 pela comissão)
Telão fixo para sala de cursos e palestras (aprovado pela comissão)
Telão portátil para palestras e cursos (aprovado pela comissão)
Forno de microondas (não aprovado pela comissão)
Total

VALOR
5.000,00
300,00
9.000,00
4.400,00
1.350,00
1.800,00
6.000,00
1.200,00
550,00
400,00
30.000,00

Sendo assim, o valor total aprovado pela comissão e aprovado também pela plenária foi de R$ 11.900,00 (onze mil e
novecentos reais).
O Presidente falou sobre o programa Petrópolis da Paz, afirmando que é um programa inovador e pioneiro no Brasil,
promovendo mediação escolar e resolução de conflitos por meios alternativos, ensinando a criança e o adolescente a
resolver seus conflitos escolares. Que o programa está concorrendo ao Prêmio Innovare, a nível nacional. Informou
que o programa vai ganhar nova sede na Av. Ipiranga, e que está sendo reconhecido no Conselho Nacional de
Justiça.
Foi informado ainda aos presentes que o Projeto “Trabalhando crianças no futebol de campo amador”, da Associação
de Mulheres da Serra da Estrela, teve seu valor alterado pela instituição, de R$ 186.400,00 para R$ 102.400,00.
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COMISSÃO DE CADASTRAMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES:
Foi solicitado à plenária, a aprovação da renovação do registro da Revivas e registro novo da LBV, que não pediu
renovação na época certa. Todos aprovaram.
TERCEIRO ITEM DA PAUTA – FESTA JULINA:
O Presidente informou que a festa julina em parceria da Secretaria de Educação e CMDCA foi realizada nos dias 06
e 07 de julho, no Parque de Exposições de Petrópolis. Que foram disponibilizados espaços de barracas para quatro
instituições do CMDCA, mas que apenas duas participaram: Renovar e Pestalozzi. Que a idéia da festa partiu da
secretária de educação. Que foi uma festa simples, mas que agradou a todos, que as quadrilhas foram bonitas e que
a quadrilha da Pestalozzi foi divertida e emocionante. Que os preços dos produtos comercializados foram accessíveis
a todos. Ana Imbelloni falou que foi uma surpresa positiva pois o movimento foi maior que o esperado. Que a
Renovar disponibilizou a barraca para mães que participam do curso de culinária com a renda para as próprias. Que
cada uma ficou com um lucro de R$ 450,00. O Presidente falou que para o próximo ano a festa será melhor
estruturada, mas que devido ao sucesso já tem diretoras pedindo festa agostina. Reafirmou que continuará inserindo,
cada vez mais, o CMDCA nas festas da Prefeitura, fazendo com que as instituições e o conselho fiquem mais
conhecidos, o que acarretará em melhoria nas doações para o Funcria.
QUARTO ITEM DA PAUTA – BAUERNFEST
O Presidente passou a palavra aos participantes das barracas solidárias do CMDCA para que falassem dos
resultados da festa deste ano.
Usaram a palavra, o Sr. José Damaceno, Ana Imbelloni, Roberto Vicente e Fernanda Ávilla que foram unânimes em
afirmar que a festa foi muito produtiva, mas com muito trabalho por parte das instituições participantes. Agradeceram
a cessão do espaço pela SED para depósito de mercadorias. A reclamação foi pelo fato de outra barraca estar
vendendo canecas a preços mais baixos. O Presidente ficou de ver, para o próximo ano, a possibilidade de se ter
uma caneca oficial da festa, que só poderia ser comercializada pelo Moinho.
QUINTO ITEM DA PAUTA – ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR
O Presidente falou sobre o curso para os candidatos que aconteceu no último sábado, 06/07, que contou com
palestras do Dr. Alexandre Teixeira, Dr. Vicente Mauro, Dr. Odilon Lisboa, Secretaria de Educação, Secretaria de
Assistência Social, Rodrigo Lopes como ex-Conselheiro Tutelar, Guarda Municipal, Secretaria de Saúde e Dr. André
Prattes, Delegado da 105ª DP. Que foi uma etapa importantíssima do processo eleitoral sendo cumprida. Informou
que haverá a reunião com os candidatos no dia 22/07 onde serão lembradas as regras de campanha. Falou sobre as
urnas eletrônicas que serão usadas pela primeira vez na eleição do Conselho Tutelar. Por fim, solicitou que todos
possam ajudar no dia da eleição.
SEXTO ITEM DA PAUTA – REFORMA DA SEDE DO CMDCA
O Presidente falou da sede própria do CMDCA, que está precisando de reformas, necessitando de reparos e
equipamentos, para que possa oferecer um melhor atendimento às nossas instituições. Que está buscando doação
na iniciativa privada, de projeto com arquitetos, assim como de móveis e equipamentos. Informou que, apesar de ter
aumentado o valor do duodécimo de cinqüenta para duzentos e cinqüenta mil, não usará dinheiro do fundo para esse
fim e que, o que não for conseguido através de doações, será feito pela Prefeitura. Isso fará com que a sede se
transforme num local mais adequado para atendimento e para a demanda interna.
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SÉTIMO ITEM DA PAUTA – APRESENTAÇÃO DO CORAL DA APAE
A APAE apresentou um coral de atendidos na instituição. Foi um momento bonito e emocionante.
OITAVO ITEM DA PAUTA – INFORMES
Informado a todos que a Sra. Núbia Freitas de Carvalho passa a substituir, como conselheira titular, a Sra. Elaine
Von Seehausen Lisboa, como representante do Terra Santa no CMDCA.
NONO ITEM DA PAUTA – ASSUNTOS GERAIS
Não houve outro assunto.
E por não haver mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 19h30min.
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