
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO 2 

2017.  3 

No dia onze de setembro dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze minutos, no auditório 4 

do CASS, situado à Rua Afonso Cavalcanti, n.º 455, subsolo, Cidade Nova, reuniram-se 5 

representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a presença 6 

de conselheiros titulares e suplentes, cujos nomes e assinaturas constam no livro de presença, 7 

para tratar dos seguintes assuntos: 1-Leitura da ata da assembleia agosto 2017; 2-Deliberação 8 

da Política Municipal de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto a crianças e adolescentes; 9 

3-Deliberação Grupo de Trabalho Diagnóstico; 4-Grupo de Trabalho de acompanhamento 10 

da Política Municipal pela Primeira Infância (PMPI); 5-Mudança de membro da 11 

Corregedoria; 6-Edital 2017 – informes e resultado parcial; 7-Eleição Sociedade Civil  - 12 

Gestão 2017/2019; 8-Deliberação de Registros e Entrega de Certificados; 9-Informes. Para 13 

compor a mesa de direção da assembleia, a presidente em exercício Deise Gravina convidou os 14 

conselheiros Daniele Ramos de Almeida (SMDEI), Monique Tuani Brandão Maia de Carvalho 15 

(Casa Civil) e Merina Camargo Aguiar (Lar Jesus de Nazareh). Também saudou a Dr.ª Gisela 16 

Pequeno G. Corrêa, da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude. A 17 

seguir foi feita a leitura da pauta de assuntos da assembleia. 1. Leitura da Ata da assembleia de 18 

agosto: A conselheira Monique Tuani Brandão Maia de Carvalho fez a leitura da ata. A presidente 19 

Deise Gravina fez um destaque na ata na linha 46, onde passou-se a ler: “a Presidente Deise 20 

Gravina lembrou que esta foi sua sexta presidência e que voltou a pedido, para auxiliar o 21 

CMDCA-Rio, em função das experiências anteriores”. Após a ata foi aprovada por unanimidade. 22 

2-Deliberação da Política Municipal de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto a crianças e 23 

adolescentes: A presidente Deise Gravina convidou o Coordenador do Grupo de Trabalho de 24 

Apoio Socioeducativo em Meio Aberto, Sr. Edvaldo Roberto Oliveira, que explicou, de forma 25 

resumida, o processo de elaboração da deliberação pelo Grupo de Trabalho e a seguir fez a 26 

leitura da Deliberação n.º 1.245/2017– ASDH/CMDCA, dispunha sobre a aprovação da Política 27 

Municipal de Ações de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto a Crianças e Adolescentes. Após a 28 

leitura abriu-se para esclarecimentos. A Srª Renata Tavares (CIESP-PUC-Rio) destacou a 29 

importância do Pedagogo como profissional de nível superior na composição da equipe básica e 30 

também informou sobre a Consulta Pública do Planejamento Estratégico da Cidade do Rio de 31 

Janeiro, na sua meta 38 - 100% das Escolas como Promotoras da Paz, sugerindo que a Política 32 

Municipal de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto estivesse dentro desta meta. A Sr.ª Iara 33 

Oliveira (Grupo Alfazendo) ponderou que existia na cidade grupos de trabalho das entidades civis, 34 

em parceria com as CRES, desenvolvendo trabalho com os estudantes no contraturno, sem 35 

receber nenhuma contrapartida financeira. Após as colocações, a conselheira Deise Gravina 36 

propôs que na deliberação em tela pudesse ter item sobre seu financiamento. Fez-se a inclusão 37 

do item, conforme a seguir: “9-Financiamento das Ações Socioeducativas: As ações 38 

socioeducativas deverão ser financiadas pelo poder público Municipal, observando-se: a) Inclusão 39 

de orçamento próprio para financiamento das ações socioeducativas, a ser contemplado no 40 

Orçamento Anual do Município; b) Inclusão nos Planos Estratégicos do Município.” Após as 41 

observações, foi posta em votação a deliberação e aprovada por unanimidade. O Sr. Edvaldo 42 

Roberto aceitou o convite para permanecer como Coordenador do Grupo de Trabalho. 3-43 

Deliberação Grupo de Trabalho Diagnóstico: A Conselheira Monique Tuani Brandão Maia de 44 

Carvalho fez a leitura da Deliberação n.º 1.246/2017– ASDH/CMDCA, que dispunha sobre a 45 

criação do Grupo de Trabalho para discussão e elaboração do termo de referência para 46 

realização do Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente na Cidade do Rio de Janeiro. 47 

Foi posta em votação e aprovada por unanimidade. 4-Grupo de Trabalho de acompanhamento 48 

da Política Municipal pela Primeira Infância (PMPI): As componentes do GT do PMPI Soraia 49 

Melo (CECIP), Renata Tavares (CIESPI – PUC-Rio) e Graziele Lenar (Fundação Xuxa Meneguel) 50 

fizeram a entrega do livro da Política Municipal pela Primeira Infância para os membros presentes 51 

na assembleia e solicitaram que as entidades disponibilizassem na página de sua instituição a 52 



 

política para que todos pudessem tomar conhecimento do seu conteúdo. Informaram sobre a 53 

ausência de transparência no acesso às informações e dados sobre os programas municipais 54 

desenvolvidos com crianças de 0 a 6 anos de idade na Cidade do Rio de Janeiro e que seria 55 

enviado ofício para os órgãos municipais com solicitação de informações pertinentes aos 56 

programas, projetos e ações com crianças na primeira infância. Defendeu-se que as crianças 57 

pudessem ser prioridade no orçamento e no Planejamento Estratégico. Também solicitaram que 58 

as assembleias do CMDCA tivessem a participação das crianças e adolescentes. Após as 59 

exposições, a conselheira Deise Gravina propôs a construção de uma agenda para a participação 60 

das crianças e adolescentes nas assembleias do CMDCA-Rio. 5-Mudança de membro da 61 

Corregedoria: A conselheira Deise Gravina fez a leitura da Deliberação n.º 1.243/2017 – 62 

ASDH/CMDCA, que dispunha sobre a alteração na composição da Corregedoria dos Conselhos 63 

Tutelares - Gestão 2015-2017, que posta em votação foi aprovada por unanimidade. Foi feita uma 64 

inversão na pauta 7-Eleição Sociedade Civil - Gestão 2017/2019: Feita a leitura da  Deliberação 65 

nº 1.244/2017 ASDH/CMDCA, que regulamentava o Processo de Escolha dos Representantes da 66 

Sociedade Civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a realizar-se no 67 

dia 10 de novembro de 2017. Após, o Sr. Adolfo Breder (Escola de Talentos) solicitou 68 

esclarecimento quanto à data da reunião da comissão eleitoral. Esclareceu-se que a comissão 69 

eleitoral somente poderia iniciar seus trabalhos após a publicação em diário oficial desta 70 

deliberação e que a eleição para os representantes da sociedade civil seria no dia 10 de 71 

novembro de 2017, no auditório da Pós Graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie Rio 72 

de Janeiro, à Avenida Rio Branco, n.º 277, Grupo 302, Centro, Rio de Janeiro. Em seguida a 73 

deliberação foi posta em votação e aprovada por unanimidade.  6-Edital 2017: A presidente em 74 

exercício Deise Gravina informou que a comissão técnica de análise documental analisou os 75 

envelopes com os documentos, que as entidades habilitadas na primeira fase tiveram seus 76 

projetos analisados por comissão técnica e que o resultado seria publicado no Diário Oficial do 77 

Município do Rio de Janeiro, no dia 14 de setembro de 2017. 8-Deliberação de Registros e 78 

Entrega de Certificados: Feita a leitura da Deliberação nº 1.242/2017 – ASDH/CMDCA, que 79 

dispunha sobre o registro das entidades de atendimento no CMDCA-Rio, aprovada por 80 

unanimidade. A seguir foi feita a entrega dos certificados às entidades que tiveram seus registros 81 

aprovados em assembleias anteriores. 9-Informes: A Sr.ª Sandra Chapeta Almeida informou que 82 

no dia 09 de setembro de 2017 aconteceu a eleição da secretaria executiva do Fórum DCA Rio, 83 

que passou a ter a seguinte composição: Srs. Antonio Carlos Ferreira, Fabiana Lopes e Sandra 84 

Chapeta Almeida, como titulares e como suplentes os Srs.Renata Tavares, Renata Silva e Adolfo 85 

Breder. A Sr.ª Fabiana Lopes de Oliveira (Instituto Carioca de Desenvolvimento) informou sobre o 86 

curso, em parceria com a Acardia, sobre Captação de Recursos, a ocorrer no dia 13 de setembro 87 

de 2017, à Rua 1° de Março, n.º 66, Centro, de 12h às 17h30. A assembleia encerrou-se às 88 

17h30m. Não havendo mais a ser tratada, a ata segue assinada pela presidente em exercício, em 89 

11 de setembro de 2017. 90 

 91 

_______________________________ 92 

Deise Gravina 93 

Presidente em exercício do CMDCA-Rio 94 95 


