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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 um dias do mês de agosto de dois mil e
dezenove, com início às 15h30min., com a presença dos seguintes conselheiros: Renan Campos, Marcia Palma,
Marcia Verônica, Gilson Domingos, Monique Tanz e Maria da Penha Rodrigues de Veras, representando o Poder
Público. José Claudio de Souza Junior, Roberta Taboada, Ana Imbelloni, Denise Pereira da Silva, Sandra Fonseca,
Vera Lucia Alves e Adriana Hann do Vale representando a sociedade civil. Compareceram as seguintes entidades
cadastradas no CMDCA: Afipe, AJA, Aldeia da Criança, Amigos da Mata, Amparo, APAE, Oblatas, CDDH, CEI
Castelo, CEI Nossa Senhora da Glória, CIEE, Colégio Santa Catarina, Comac, Comunidade São Jorge, Creche
Itamarati, Creche Santo Antonio, Creche São Francisco, Creche São Judas, Gaape, Gente Viva, Mafer, Lar Nossa
Senhora das Graças, Lar de Emmanuel, Meninos Cantores, Renovar, Sadias, São Charbel, Somar e Terra Santa.
Estiveram presentes a representante do Programa Família Acolhedora, e mais seis convidados.
PRIMEIRO ITEM DA PAUTA – VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM E APROVAÇÃO DA ATA DA ÚLTIMA REUNIÃO:
Após verificar que havia quórum com treze 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 07/07/19, que foi aprovada por
todos.
Antes de passar para os itens da pauta, registrou a presença de diversos adolescentes na reunião,falando de sua
satisfação de presidir um conselho que é o mais ativo no município. Anunciou também a presença da Secretária de
Educação, Marcia Palma, que vem falar sobre os avanços da Educação neste governo, lembrando que esta será a
primeira de uma série de reuniões com participação das secretarias e também das entidades que mostrarão seu
trabalho em prol das crianças e adolescentes.
Continuando, resolveu começar pelo QUINTO ITEM DA PAUTA – INFORMES:
Informou que o Projeto da APAE “Integração especial”, no valor de R$ 153.600,00, com duração de 12 meses
aprovado na reunião extraordinária de 07/08/19, foi inscrito no Edital Itaú Social.
Informou também que o Banco Santander propôs a possibilidade de renovação do Projeto “Amigo de Valor”, da
Associação Espaço Educativo São Charbel. Que isso se deve à confiança que os grandes bancos, assim como
muitos empresários,instituições rigorosas para contemplar projetos, têm no CMDCA Petrópolis, Que, no ano
passado, pela primeira vez, o Santander contemplou um projeto do CMDCA, o que nos deixou muito felizes, pois se
trata de um valor considerável. Que espera que, cada vez mais, possamos contar com a confiança dos empresários
para que possamos financiar mais entidades. Todos aprovaram a renovação do projeto da São Charbel. O
Presidente lembrou ainda que, nos anos anteriores a este governo, o repasse da Prefeitura sob a forma de
duodécimos para o Funcria era em torno de R$ 50.000,00. Que, no ano passado, apesar das dificuldades financeiras
por que passa a Prefeitura, foi colocado na LOA, o repasse de R$ 250.000,00 para o ano de 2019. Que, para o
próximo ano, já está previsto o valor de R$ 500.000,00, ou seja, em dois anos, o governo multiplicou por dez, o valor
inicial.
Antes de passar para o próximo ponto de pauta, o Presidente falou da revistinha que estava recebendo do Projeto
C3, assim como já havia recebido outras revistas e calendários da Renovar, São Charbel, Pestalozzi, APAE. Que
pretende, numa próxima reunião, pedir aprovação da plenária para fazer a nossa revista e calendário, que será
distribuída nas escolas e aos empresários, para que conheçam, cada vez mais, nosso conselho, suas instituições e
nossas propostas, aumentando assim a chance de angariarmos mais fundos para novos projetos.
SEGUNDO ITEM DA PAUTA – TRABALHO DAS COMISSÕES:
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO:
Apesar de constar da pauta, não foi apresentado o relatório da comissão sobre a prestação de contas do Lar Nossa
Senhora das Graças, tendo em vista que, por tratar-se de prestação de contas muito grande, com muitos
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documentos a serem analisados, não houve tempo para finalizar o referido relatório. O assunto será tratado em uma
reunião posterior.
COMISSÃO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR:
Foi informado aos presentes que a comissão continua fazendo reuniões e audiências, assim como o CMDCA está
tomando todas as providências, junto ao T.R.E, quanto à eleição com urnas eletrônicas. Esta secretária falou sobre o
e-mail solicitando ajuda às entidades para a fiscalização no dia da eleição. Falei também sobre o telefonema
recebido do Presidente do CMDCA de São José do Vale do Rio Preto, que, entre outras coisas, disse estar
programando um encontro dos CMDCAs da região e que espera contar com Petrópolis.
TERCEIRO ITEM DA PAUTA – EDITAL 2019:
Foram apresentados pelo Presidente, os principais pontos do Edital 2019, já encaminhado, por e-mail, a todas as
entidades. Informou que, apesar da grande demanda do CMDCA no momento, com a eleição para o Conselho
Tutelar, decidiu lançar o edital agora por saber das necessidades das entidades em dar continuidade aos seus
projetos. Que o Funcria conta hoje com pouco mais de R$800.000,00 livres para projetos e que não acha justo que
esse valor fique parado no fundo. Que esse processo tem um trâmite legal, que demanda certo tempo, mas que
garante, apesar de constar no edital o início do repasse para primeiro de março, fará tudo para que isso aconteça
ainda neste ano, conversando com os responsáveis pelos setores da Prefeitura, como Controladoria, Assessoria
Jurídica e Delca, para que os processos tramitam no menor tempo possível. Colocou para escolha dos conselheiros,
como será a distribuição deste valor, dez projetos de oitenta mil reais ou 16 projetos de cinqüenta mil reais.Passando
para a votação nominal, foi escolhido, por unanimidade, a aprovação de dezesseis projetos de até cinqüenta mil reais
cada, tendo sido votado pelos seguintes conselheiros: Renan Campos, José Cláudio de Souza Júnior, Roberta
Taboada, Ana Maria Imbelloni, Denise Pereira da Silva, Sandra Neves, Vera Lucia Alves, Marcia Palma, Marcia
Verônica Ferreira, Gilson Domingos e Maria da Penha Rodrigues de Veras. Esta secretária prometeu encaminhar o
edital a todas as entidades cadastradas, pedindo a todos que elaborem seus projetos com bastante atenção para que
não haja problemas no momento de prestar contas.
O Presidente falou também que está sendo definido com a Secretária de Saúde, Fabíola Heck, um mutirão para
atender as necessidades das entidades com fonoaudiólogos, psicólogos e outros.
Também há uma proposta para zerar a fila de creches no município, o que não foi feito por nenhum prefeito até hoje,
que só este ano são mais mil e duzentas vagas, chegando a duas mil e duzentas no ano que vem.
Foi apresentada a estagiária Isabela, que passa a fazer parte do quadro do CMDCA, devendo ficar responsável por
colaborar, principalmente na realização de eventos devido sua experiência no assunto. O Presidente deu boas vindas
a Isabela, lembrando também do estagiário Luciano, pedindo a todos uma salva de palmas aos dois.
O presidente falou também sobre as visitas que estão sendo oferecidas às crianças e adolescentes aos pontos
turísticos dirigidos pela Prefeitura. O Vice-Presidente Claudio falou que as crianças do C3 foram visitar a Casa de
Santos Dumont,o que foi muito válido, pois, das crianças que foram, apenas cinco já conheciam o museu.
QUARTO ITEM DA PAUTA – APRESENTAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
A Secretária de Educação, Marcia Palma, fez uma apresentação sobre os avanços de sua pasta, com relação às
crianças e adolescentes do município. Foi uma palestra muito elogiada por todos, visto que a secretária foi muito
objetiva e esclareceu os presentes sobre tudo o que vem sendo realizado nas escolas municipais.
SEXTO ITEM DA PAUTA – ASSUNTOS GERAIS:
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Sendo informado que os adolescentes presentes pertenciam ao projeto do CDDH, o Presidente chamou as
representantes da entidade, Juliane e Cleonice, que informaram que o motivo da presença dos mesmos foi em razão
de que os mesmos tiveram hoje uma aula sobre conselhos e a entidade aproveitou a oportunidade da reunião do
CMDCA para mostrar a eles o funcionamento na prática. Os adolescentes foram também chamados à frente, onde
cada um se apresentou à plenária, fazendo depois algumas fotos com o Presidente.
E por não haver mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 16h30min.
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