Relatório de Execução do Objeto – OSC

Nome da Entidade: CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DE PETRÓPOLIS –
GRUPO AÇÃO, JUSTIÇA E PAZ

CNPJ: 27.219.757/0001-27

Nome do Projeto: O ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS
Identificação do Objeto:
Um velho ditado, atribuído a diversas origens, diz que para criar uma criança é necessário uma aldeia inteira. Se considerarmos essa aldeia a
nossa cidade, fica a sensação de que há tempos nos desgarramos dessa tarefa coletiva que é pensar e agir sobre o desenvolvimento integral
das pessoas. A organização social de nosso meio urbano criou divisões, especializações, setores e responsabilidades que alheiam-se umas das
outras.
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Completados 30 anos, em 13 de julho de 2020, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é categórico em afirmar, em seu artigo 4º: “É
dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária”.
Para o Estatuto, é dever de todos prevenir a “ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente”.
A partir da convivência do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis em demandas por habitação, direitos básicos, discussão de
risco e desastres, entre outros temas, verificamos a necessidade de conversar com as lideranças das comunidades da periferia de Petrópolis
sobre os direitos da criança e do adolescente e sobre como toda a comunidade pode se envolver neste papel de desenvolvimento da criança
sem interferir nos direitos individuais da família no que diz respeito à transmissão de seus valores morais e éticos.
Eixo Técnico: Eixo da Promoção dos Direitos

Termo de Fomento nº: 04/2019

Órgão Concedente: Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Petrópolis

Valor Total de Recursos a Serem Repassados (Valor total do projeto): R$ 95.920,18
Relatório Referente à Parcela nº: FINAL
Valor do somatório de Parcelas: R$ 47.790,18

Período de Aplicação da parcela: 01/10/2019 a 30/12/2020
Valor Repassado até o Período: R$ 95.570,18

Gestores Responsáveis: CARLA DE CARVALHO E GENEZIO DARCI BOFF
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Identificação do Objeto:
Objetivo Geral:
Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente e a rede de proteção à criança e atendimento à família em 13 comunidades de Petrópolis
para conscientizar a sociedade sobre os direitos das crianças e adolescentes e criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento do capital
humano e social da comunidade.
Objetivos Específicos:
- Diagnosticar, nas comunidades assessoradas pelo CDDH-Petrópolis, as principais dúvidas relacionadas ao Direito da Criança e do Adolescente
e os principais problemas que atravessam a vida das crianças e adolescentes e seus familiares no território em que vivem;
- Debater, com as comunidades, os direitos da criança e do adolescentes dispostos no Estatuto da Criança e do Adolescente e demonstrar a
necessidade de se atuar em coletivo para um crescimento a partir de limites, demonstrando o papel da família e da comunidade para o
desenvolvimento integral da criança e do adolescente;
- Demonstrar, através de dinâmicas, jogos, vídeos e reportagens, a necessidade de se conhecer a lei e suas atribuições para garantia de direitos
e para resguardar a comunidade na perspectiva do cumprimento dos deveres de todos os seus atores;
- Divulgar nas comunidades os locais de atendimento e o papel de cada órgão com suas respectivas atribuições dentro do atendimento da
criança e do adolescente, promovendo a possibilidade de participação naqueles órgãos abertos à comunidade;
- Disponibilizar atendimento multidisciplinar pessoal para que a população tenha onde tirar dúvidas e procurar informações sobre
atendimentos via políticas públicas e judiciário.
Copiar o Objeto da parceria, conforme o Plano de Trabalho.
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Metas
Realizar ações para divulgação do ECA e da rede de
proteção à criança e adolescente do município de
Petrópolis em 13 comunidades entre maio de 2019 e
dezembro de 2020

Realizar atendimentos a demanda espontânea a pais e
jovens com relação a direitos e deveres,
encaminhamento e acompanhamento das demandas

Indicadores de Aferição de
Cumprimento das Metas
Em virtude da pandemia do novo
coronavírus, neste período realizamos
apenas ações on line, com um curso virtual
que recebeu a inscrição de 67 pessoas.
Porém, desde o início do projeto foram
realizadas atividades em 10 comunidades
no período compreendido entre
02/05/2019 a 30/09/2019, mais 2
comunidades e um curso on line no período
compreendido entre 01/10/2019 e
30/07/2020 e mais um curso online neste
período final.
No período, em virtude da pandemia, a
instituição realizou atendimentos à famílias
com a distribuição de cestas básicas,
encaminhamento para rede de Assistência
e outras demandas. Foram atendidas 414
crianças e adolescentes entre 0 e 17 anos
neste período.
Desde o início do projeto, foram atendidas
103 crianças no primeiro período
compreendido entre 02/05/2019 e
30/09/2019, 668 crianças no período
compreendido entre 01/10/2019 e
30/07/2020 e neste período final de
01/08/2020 a 30/12/2020 foram atendidas
414, totalizando: 1185 atendimentos pelo
projeto

Meios de Verificação
Os relatórios anteriores seguiram
com as evidências de realização.

Neste período segue relação de
candidatos e Print da tela do curso e
de atividades desenvolvidas.

Fichas de atendimento compiladas e
devidamente arquivadas
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Descrever as Metas alcançadas no período de aplicação dessa prestação de contas, os Indicadores e Meios de Verificação de acordo com o
Plano de Trabalho. Os documentos referentes aos Meios de Verificação devem ser anexados ao Relatório e devem ter o mesmo título do citado
no Plano de Trabalho e nessa coluna.
Nº
1
2
3
4
5

Descrição da Atividade
Divulgação do projeto, mobilização das comunidades e sensibilização dos
participantes
Realização de oficinas, debates, cine-debates, rodas de conversa e/ou palestras
sobre o ECA em 13 comunidades de Petrópolis
Divulgação das atividades
Atendimento individual na sede da instituição por equipe multidisciplinar
Realização de Fórum da Sociedade Civil para debater o ECA e sua efetivação enquanto
direito

Período de Execução
01/08/2020 a 30/12/2020
01/08/2020 a 30/12/2020
01/08/2020 a 30/12/2020
01/08/2020 a 30/12/2020
Atividade não realizada em virtude da
pandemia do novo coronavírus e
solicitada adequação ao CMDCA para a
utilização do recurso destacado para a
mesma, sendo utilizado em outras
rubricas do projeto.

Descrever as Atividades/Ações práticas que foram realizadas no período de aplicação dessa prestação de contas para o alcance do Objeto
proposto. As Atividades/Ações devem estar de acordo com o Plano de Trabalho.
Dificuldades encontradas:
A principal dificuldade para a realização das atividades do projeto “O ECA PASSEIA POR PETRÓPOLIS” está configurada no público do
projeto. Extremamente heterogêneo, trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente para tal público se transforma em um desafio que,
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ao mesmo tempo que difícil, extremamente animador e potente dentro da perspectiva da educação popular. A linguagem das oficinas,
mesmo que planejadas já para determinado público, se altera necessariamente no momento da atividade.
Outro fator difícil para a equipe foi não conseguir acolher todas as demandas solicitadas para o projeto. A partir da divulgação da proposta,
muitos foram os contatos de grupos, escolas e instituições solicitando a realização das oficinas. A equipe do projeto, com a autorização
do CMDCA, substituiu algumas comunidades planejadas na apresentação do projeto, mas ainda assim manteve outras em virtude do
conhecimento prévio da necessidade do tema em muitas delas.
No período de férias escolares, foi complicado o agendamento das atividades até mesmo nas comunidades. Neste período, aproveitamos
para fazer um curso sobre o ECA, utilizando as mesmas estratégias da oficina, mas aprofundando o ECA com estudantes de Serviço Social,
Pedagogia, Professores e profissionais de atendimento de ponta como profissionais dos CRAS e CREAS.
Assim como mencionamos no relatório anterior, neste período, o número de atendimentos individuais foi algo que chamou a atenção da
equipe em virtude de necessidades reconhecidas a partir do esclarecimento dos encontros e, principalmente, em virtude da pandemia do
novo coronavírus, que afastou as crianças das escolas, de projetos sociais e que as deixou ainda mais em condições desfavoráveis, já que
muitos pais tiveram que retornar ao trabalho sem conseguirem dar conta de cuidar das crianças pessoalmente e sem conseguir apoio para
isso. Recebemos e encaminhamos denúncias de falta de pagamento de pensão alimentar, de atendimento social pelo CRAS e várias foram
as questões relacionadas à necessidade de atendimento médico com exames especializados e principalmente relacionados à questão de
saúde mental que não tem vagas. No curso realizado virtualmente, uma das atividades foi um encontro através da plataforma meet para
que os alunos pudessem ter um momento de interação com a equipe para trocas. Muitas das participantes eram educadoras e
mencionaram os desafios de ensinar à distância durante a pandemia para crianças das escolas particulares e principalmente, nas escolas
públicas onde a entrega das apostilas são feitas aos responsáveis que muitas vezes não entendem sequer o conteúdo para apoiar o aluno
nos estudos. Além desta situação, demonstraram grande preocupação com a alimentação e proteção das crianças fora da escola, onde os
responsáveis sabem que os alunos são cuidados e que qualquer situação notadamente grave é relatada ao Conselho Tutelar.
Reforçamos ao grupo os locais de atendimento pelas políticas públicas da cidade e a importância do vínculo do aluno com a escola para a
garantia de diversos pontos de desenvolvimento, como confiança e respeito.
Também neste período, as atividades do projeto foram, por força da pandemia e para resguardar os participantes do projeto, alteradas.
Os atendimentos foram realizados, em maioria, virtualmente e agendados, quando necessários, com as famílias das crianças e jovens. As
necessidades da pandemia foram inúmeras e fizemos encaminhamentos para atendimentos médicos de emergência, distribuímos
donativos (cestas básicas, máscaras, materiais de higiene e limpeza) e mantivemos contato com os jovens para acompanhar a situação de
suas famílias diante dos cadastros sociais do governo, já que muitas tiveram dificuldades em fazer o cadastro, acompanhar a liberação do
valor e de receber os recursos. Tivemos algumas famílias que passaram pelo projeto que receberam moradia no Conjunto Habitacional
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Vicenzo Rivetti e apoiamos em algumas etapas desta nova estruturação. Uma jovem que participou das oficinas e precisou de atendimento
individualizado perdeu a mãe neste período (já acometida por um câncer) e, ao completar 18 anos, se tornou a responsável por seu irmão
menor. Ambos precisam de suporte neste momento, especialmente, de pandemia, onde trabalho e a falta de escola e projetos, não dão
suporte financeiro, alimentar e social. Esse núcleo familiar continua sendo acompanhado pelo projeto.
Descrever / listar as dificuldades encontrados durante o desenvolvimento das Atividades/Ações, pontuando ainda, os motivos para eventuais
atrasos.
Soluções adotadas:
Com relação à questão da pandemia, algo que tínhamos como número o atendimento de necessidades de 150 crianças ou adolescentes
foi totalmente alterado. A questão da formação neste período ficou em segundo lugar, dando prioridade a questões básicas de alimentação
de saúde das famílias. Muitas crianças e jovens foram atendidos com a entrega de donativos que o CDDH adquiriu com recursos de projetos
(com a autorização prévia dos financiadores), com a arrecadação de donativos através de campanha lançada no dia 17 de março e também
com a contemplação em projetos específicos para esta necessidade. Assim, conseguimos atender a um número bastante elevado de
crianças e adolescentes durante este período de pandemia, até o mês de julho e, enquanto esta necessidade perdurar, pretendemos que
a campanha consiga levar pelo menos o de mais urgente até estas famílias, preservando crianças e adolescentes da fome e miséria, já que
muitas famílias se encontram em condições de desemprego, de falta de possibilidades de trabalho informal e ainda, com as crianças que
estudam fora da escola, o que aumenta ainda mais as despesas familiares.
Com relação à manutenção da formação, o CDDH divulgou e realizou uma turma de discussão do ECA em plataforma virtual do Google e
foi bastante interessante a participação. Claro que a intenção do projeto é discutir nas comunidades, com os agentes que precisam
conhecer a legislação e a política de atendimento desta legislação, mas a turma interessada no curso on line contribuiu bastante para as
discussões do ECA. O Plano de Proteção à Crianças e Adolescentes que está disponível no site do CDDH para consulta e download, servindo
de orientação a toda e qualquer pessoa que tiver que acionar qualquer equipamento da rede pública em caso de violência, abandono ou
omissão.
Foram atendidas 414 pessoas neste período, com a entrega de cestas, orientações e encaminhamentos individuais e mais 67 pessoas na
plataforma do curso ECA.
Descrever / listar as providências adotadas diante das dificuldades encontradas.
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Considerações finais:
O Projeto “O ECA passeia por Petrópolis” foi pensado e proposto a partir de uma demanda que já existia no CDDH a partir do vínculo com
as comunidades e pela demanda espontânea na sede da instituição, porém, a partir de sua execução, a equipe ficou surpreendida com a
sua extrema necessidade. Muitos participantes do projeto, inclusive professores que acompanharam as oficinas em suas escolas, não
conheciam mecanismos para acessar direitos das crianças e adolescentes e nem conheciam a rede que a cidade oferece, além de recursos
de denúncia e sociais.
Verificamos ainda mais que crianças e jovens já ouviram falar do ECA e especialmente do Conselho Tutelar, como algo que retira as crianças
de suas famílias em detrimento do descumprimento da lei, mas essas informações são sempre atreladas à ameaças, ao medo e ao
cumprimento de alguma normativa por parte da família ou da criança.
Foi bastante interessante verificar que, a partir dos materiais oferecidos nas oficinas, os participantes do projeto se percebiam com
histórias semelhantes dentro da própria vivência ou com alguém muito próximo de seu convívio.
Com o ECA, falamos de todos os aspectos que envolvem os direitos da criança e do adolescente e com isso, se acaba discutindo diversas
políticas públicas, formas de intervenção em determinadas situações e até mesmo a discussão de cenários de violência por qual passam
familiares e a própria criança.
Muitos foram os relatos de violência doméstica contra mulheres que afetam psicologicamente crianças e adolescentes e que causam
problemas cognitivos, psicológicos e comportamentais nas crianças.
O projeto acabou se estendendo muito mais do que no período planejado inicialmente, mas essa possibilidade permitida pelo CMDCA foi
importante para que os atendimentos individuais pudessem ser mais organizados e efetivos durante o período de pandemia do novo
coronavírus.
A partir deste projeto, verificamos a necessidade de sua continuidade e de sua ampliação, com discussão de outros temas nas
comunidades, relacionados a direitos humanos, destacando outras questões que foram tratadas durante as oficinas do ECA, mas não foram
aprofundadas e que foram relatadas nos questionários de avaliação, entregues aos participantes.
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Conseguimos, através de um Edital da ENEL Companhia de Energia, recursos para a ampliação destes temas e conseguimos através do
próprio CMDCA a continuidade das oficinas e atendimentos do Projeto “O Eca Passeia por Petrópolis” e isso será de extrema importância
para o público das comunidades e para escolas e professores.
Agradecemos imensamente a confiança e solidariedade dispensada ao projeto pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, especialmente neste período de pandemia, quando as organizações tiveram que se reinventar para dar conta de tantas
demandas, mantendo protocolos sanitários para a garantia da saúde dos participantes dos projetos e da equipe da instituição.

Atestamos a veracidade das informações/documentos apresentados, estando à disposição para eventuais esclarecimentos e/ou providências
que os Gestores da Parceria e/ou a Comissão de Monitoramento considerar necessários.
Petrópolis, 20 de janeiro de 2021.

Daniele Linden de Oliveira – Advogada – CPF: 142.189.727-02
Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação

Carla de Carvalho – Pedagoga – CPF 041.470.237-97
Assinatura do Representante Legal da Organização
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ANEXO 1
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS, DESPESAS E SALDO
PERÍODO:
BANCO:001 - BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2885-1

CONTA: 31581-8
01/08/2020 a 31/12/2020

RECEITAS
Saldo anterior

R$

DESPESAS
15.307,30

Valor da parcela recebida
Rendimentos de aplicação

R$

36,03

TOTAL DA RECEITA

R$

295,13

Despesas realizadas no período

R$

15.012,17

Saldo

R$

331,16

TOTAL DA DESPESA

R$

15.012,17
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO
ESPÉCIE DE
DOCUMENTO
FATURA
BOLETO
NFE
Boleto
NFE
Conta Energia
Boleto
NFE
Boleto
Boleto
Conta Energia
NFE
FATURA
Conta Energia

NÚMERO DO
DOCUMENTO
13139955
820220099
884
20/22930949
920
27405675
20/23207104
NFE 924
20/23422236
PTS000000259055
30642885
998
4.760.996
33886821

Boleto

20/23709148

Boleto

20/23954863

NFE

1010

DATA

FORNECEDOR OU PRESTADOR DO SERVIÇO

05/08/2020
ÁGUAS DO IMPERADOR S.A.
05/08/2020
TECH CABLE
05/08/2020 REAL DOMÍNIO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
14/08/2020
COMÉRCIO S.A.
31/08/2020 REAL DOMÍNIO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
18/09/2020
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
18/09/2020
COMÉRCIO S.A.
01/10/2020 REAL DOMÍNIO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
14/10/2020
COMÉRCIO S.A.
20/10/2020
TERRA NETWORKS BRASIL S.A.
20/10/2020
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
05/11/2020 REAL DOMÍNIO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
13/11/2020
OI MÓVEL AS
18/11/2020
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
18/11/2020
COMÉRCIO S.A.
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E
14/12/2020
COMÉRCIO S.A.
07/12/2020 REAL DOMÍNIO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA
TOTAL DAS DESPESAS

CNPJ/CPF

VALOR

02150327/0001-75
02239104/0002-60
12275023/0001-98

R$
R$
R$

105,12
100,17
350,00

69034668/0001-56

R$

2.489,20

12275023/0001-98
3305007/0001-58

R$
R$

350,00
91,14

69034668/0001-56

R$

2.489,20

12275023/0001-98

R$

350,00

69034668/0001-56

R$

2.489,20

91088328/0013-09
33050081/0001-58
12275023/0001-98
05423963/0133-61
33050081/0001-58

R$
R$
R$
R$
R$

94,93
203,71
350,00
123,17
93,37

69034668/0001-56

R$

2.489,20

69034668/0001-56

R$

2.493,76

12275023/0001-98

R$
R$

350,00
15.012,17
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Petrópolis, 20 de janeiro de 2021.

Daniele Linden de Oliveira – Advogada – CPF: 142.189.727-02
Assinatura do Responsável pelo Monitoramento/Avaliação

Carla de Carvalho – Pedagoga – CPF 041.470.237-97
Assinatura do Representante Legal da Organização
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O Campo abaixo é de uso exclusivo dos Gestores da Parceria (favor não preencher)

ANÁLISE DOS GESTORES DA PARCERIA
(

) aprovado o presente Relatório de Execução de Objeto.

(

) reprovado o presente Relatório de Execução de Objeto.

( ) aprovado, com ressalva, o presente Relatório de Execução de Objeto. Solicitamos à Organização os seguintes esclarecimentos e/ou
providências no prazo de _____________ dias a partir da data abaixo:

Nº
1
2
3
4
5

ESCLARECIMENTOS

Petrópolis, __________________________________

Assinatura dos Gestores do CMDCA:
_____________________________________________________________

___________________________________________________________________
OBSERVAÇÕES:
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O prazo para entrega deste relatório é até o vigésimo dia após o término do período da parcela.
1) Os comprovantes de despesas deverão ficar arquivados na entidade para análise da Comissão de Monitoramento, se esta julgar
necessário.
2) Deverão acompanhar este relatório, os extratos bancários da movimentação e aplicação dos recursos.
3) O relatório deverá ser elaborado de acordo com as parcelas disponibilizadas.
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