
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2017.  2 

Às quatorze horas e vinte e cinco minutos do dia quinze de maio de dois mil e dezessete, em 3 

última convocação, no auditório do CASS, à Rua Afonso Cavalcanti, n.º 455, subsolo, Cidade 4 

Nova, reuniram-se representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 5 

Adolescente, com a presença de conselheiros titulares e suplentes, cujos nomes e assinaturas 6 

constam no livro de presença, para tratar dos seguintes assuntos: 1- Leitura e Aprovação de ata 7 

da assembleia de abril; 2- Plano de Aplicação Financeira – Exercício 2017; 3- Grupo de 8 

Trabalho 1ª Infância – Nova composição; 4- Nova Composição Mesa Diretora / Corregedoria 9 

dos Conselhos Tutelares; 5- 18 de maio – dia de enfrentamento ao abuso e à exploração 10 

sexual de crianças e adolescentes; 6- Informes. A mesa foi composta pelos conselheiros Deise 11 

Gravina, Luci Pimenta da Miranda, Ana Claudia de Senna Costa e Antônio Carlos Tavares da Silva 12 

Júnior. 1- Leitura e Aprovação de ata da assembleia de abril- A conselheira Luci Pimenta de 13 

Miranda fez leitura da ata da assembleia conjunta CMDCA/CMAS, realizada em 24 de abril de 14 

2017, para Aprovação do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança 15 

e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária, que após destaque da Conselheira Luci 16 

Pimenta de Miranda para incluir no nome da adolescente Rebeca Arraes de Oliveira, presente 17 

naquela assembleia, a ata foi aprovada por unanimidade. A Conselheira Luci Pimenta de Miranda 18 

fez leitura da ata da assembleia ordinária de 10 de abril de 201, que foi aprovada por 19 

unanimidade. A presidente em exercício, sra. Deise Gravina parabenizou os assistentes sociais 20 

pela comemoração do 15 de maio. 2- Plano de Aplicação Financeira – Exercício 2017. A 21 

conselheira Ana Claudia de Senna Costa fez a leitura da Deliberação que tratava do Plano de 22 

Aplicação 2017, que foi aprovada por unanimidade. A presidente Deise Gravina destacou a 23 

necessidade de funcionário administrativo para complementar a equipe da secretaria executiva do 24 

CMDCA em razão das demandas inerentes aos convênios do Fundo Municipal para Atendimento 25 

dos Direitos da Criança e do Adolescente- FMADCA, como os valores a devolver nos convênios, 26 

acompanhar processos de bens adjudicados e cartas de crédito por decisões judiciais, dentre 27 

outras demandas. A presidente Deise Gravina informou sobre a reunião realizada com o 28 

Subsecretário de Direitos Humanos, Sr. Damião, e a com a Subsecretária de Gestão, Sra. Leda, 29 

na qual ficou acordado que a cessão de um funcionário com o perfil necessário ao CMDCA. 3- 30 

Grupo de Trabalho 1ª Infância – Nova composição- O conselheiro Antônio Carlos Tavares da 31 

Silva Júnior fez leitura da Deliberação que tratava do Grupo de Trabalho para Implementação e 32 

Monitoramento do Plano Municipal pela Infância, que foi aprovado por unanimidade. Houve inversão de 33 

pauta para tratar do item 5- 18 de maio – dia de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual 34 

de crianças e adolescentes- O Conselheiro André Rangel de Oliveira Barbosa destacou a 35 

importância do dia 18 de maio, marco do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de 36 

crianças e adolescentes em referência ao estupro, mutilação e assassinato da menina Araceli, no 37 

ano de 1973, crime cometido no Espírito Santo na qual os autores eram de famílias ricas e 38 

influentes e não houve punição aos culpados, reconhecidos . Apontou que casos como de Araceli 39 

eram corriqueiros, no entanto, elencou avanços com a aprovação da Lei 13.431/17 que 40 

estabeleceu o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha 41 

de violência e alterou a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 42 

Adolescente). O Conselheiro André Rangel de Oliveira Barbosa falou da experiência da entidade 43 

Con-tato que atuava com a temática da violência e era referência de atendimentos na Rede de 44 

Proteção Social, cujo o funcionamento estava comprometido em razão do atraso e corte no 45 

repasse dos recursos e previsão de reduzir em 30% as metas de atendimento. O Conselheiro 46 

André Rangel de Oliveira Barbosa informou sobre o seminário que seria realizado dia 18/05/2017 47 

pelo Comitê Integral dos Megaeventos e também sobre as reuniões do GT constituído pelo 48 

CMDCA para tratar da temática das violências contra crianças e adolescentes. A conselheira Ana 49 

Claudia de Senna Costa informou que o Comitê Integral dos Megaeventos, criado no ano de 50 

2013, era composto por diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos para discutir a 51 

proteção de crianças e adolescentes no contexto dos megaeventos sediados na Cidade do Rio de 52 



 

Janeiro e continuava atuando considerando o perfil turístico da cidade e a grande concentração 53 

de pessoas em épocas como verão. Informou que o seminário do dia 18/05/2017 estava com as 54 

inscrições encerradas, no entanto, iria apresentar o material do evento em assembleia do 55 

CMDCA.  A presidente Deise Gravina sugeriu compartilhar o material no site do CMDCA. 4- Nova 56 

Composição Mesa Diretora / Corregedoria dos Conselhos Tutelares- A conselheira Luci 57 

Pimenta de Miranda fez leitura da Deliberação que tratava das alterações da Mesa Diretora e da 58 

Corregedoria dos Conselhos Tutelares, que foi aprovada por unanimidade. 6- Informes- O sr. 59 

Sebastião Bernardino de Andrade, da entidade Associação Amar, chamou atenção da plenária 60 

para disposição dos assentos no auditório, que estavam confinando a passagem na última fileira e 61 

atentou para o risco de acidentes. O sr. Sebastião Bernardino de Andrade informou sobre 62 

seminário, organizado pela Rede Rio Criança, sobre normativas do CONANDA e CNAS para 63 

acolhimento institucional e pedagogia de educadores para crianças e adolescentes em situação 64 

de rua, dia 26/05/17. Informou sobre reunião dia 17/05/17, as 17:00h, na entidade São Martinho, 65 

para organização os eventos em referência à Chacina da Candelária e promulgação do ECA. O 66 

sr. Sebastião Bernardino de Andrade chamou atenção para notícia de que o Prefeito Marcelo 67 

Crivela teria apresentado proposta de corte de 25% nas receitas das secretarias, inclusive 68 

SMASDH, e aumento exorbitante de recursos para Secretaria de Ordem Pública, contradizendo a 69 

marca da campanha eleitoral do prefeito que “queria cuidar das pessoas”. A sra. Fabiana, da 70 

entidade Instituto Carioca de Desenvolvimento convidou para assembleia do FORUM DCA, dia 71 

23/05/17 as 14:00h, na Rua Soldado Bernardino, 144, Vila Kosmos em Vicente de Carvalho. O sr. 72 

Leandro, da entidade Casa Espirita Cristã Maria de Nazaré, informou sobre a reunião do Grupo 73 

de Trabalho para elaboração da Política de Atendimento sócio-educativo em meio aberto dia 74 

22/05/17 as 10:00 na sala do CMDCA. A assistente social Wânia Tavares, da secretaria executiva 75 

do CMDCA, informou que as orientações para requer o certificado de aprovação do CBMERJ 76 

estava disponível no site do CMDCA. Apontou que foi encaminhado, por e-mail, um formulário 77 

para levantamento prévio das dificuldades encontradas pelas entidades para aquisição do 78 

documento, porém houve pouco retorno das ONGs. Destacou que a prorrogação do prazo para 79 

apresentação dos documentos estava prevista na Deliberação 1.207/2016 DS/CMDCA que 80 

instituiu as exigências documentais para registro e que o CMDCA iria deliberar sobre as 81 

prorrogações na assembleia de junho de 2017.  A assistente social Eliane Coimbra, da secretaria 82 

executiva do CMDCA, informou que as entidades tinham até 31/05/2017 para entregar a 83 

documentação completa, e aquelas que estivessem com pendência de documentos deveriam 84 

entregar a  85 

   86 

 87 

 88 

 89 

 90 

Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada às 16:05 e a presente segue ata 91 

assinada pela vice presidente e pela segunda secretária, em 15 de maio de 2017.  92 

 93 

                   94 

______________________________ 95 

Deise Gravina 96 

Vice-presidente 97 
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Segunda secretária 101 


