
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2 

2017.  3 

No dia nove de outubro dois mil e dezessete, às quatorze horas e quinze minutos, no auditório do 4 

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 setembro 2017; 2-8 

Deliberação do Resultado da Seleção de Projetos 2017; 3-Deliberação de Revisão do Plano 9 

de Ação 2017/2018; 4-Deliberação do Plano de Aplicação Financeira do FMADCA 2018; 5-10 

Deliberação de aprovação de Projeto SMASDH/SINASE; 6-Deliberação regularidade 2017; 7-11 

Eleição Sociedade Civil  - Gestão 2017/2019 – Alteração na comissão eleitoral e no 12 

cronograma do processo de escolha; 8-Entrega de Certificados de Registro; 9-Informes. 13 

Para compor a mesa de direção da assembleia, a presidente Carla Marize Augusta da Silva 14 

convidou a vice-presidente Deise Gravina, a segunda secretária Luci Pimenta de Miranda e o 15 

conselheiro Antônio Carlos Tavares da Silva Júnior. Foi proposto pela presidente Minuto de 16 

Silêncio em memória das vítimas do incêndio em creche na cidade de Janaúba, no Estado de 17 

Minas Gerais. Solicitou aos presentes da assembleia um minuto de silêncio, em gesto de respeito, 18 

em especial ao luto com aqueles que morreram recentemente neste acontecimento trágico. 1-19 

Leitura da Ata da assembleia de setembro de 2017: A segunda secretária Luci Pimenta de 20 

Miranda fez a leitura da ata, que teve destaques na correção de nomes de conselheiros e 21 

membros da plenária citados incorretamente. Após, a ata foi aprovada por unanimidade. 2-22 

Deliberação do Resultado Seleção de Projetos 2017: O Conselheiro Antônio Carlos Tavares 23 

Júnior fez a leitura da Deliberação Nº 1.250/2017 ASDH/CMDCA, que dispunha sobre os Projetos 24 

aprovados na Seleção de Projetos 2017, para financiamento com recursos do Fundo Municipal 25 

para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMADCA. Após a leitura, a 26 

conselheira Luci Pimenta de Miranda informou que não foram contempladas entidades sediadas 27 

nas Coordenadorias de Assistência Social e Direitos Humanos (CASDH) das áreas 4, 9 e 10 28 

(Ramos, Campo Grande e Santa Cruz), parabenizando as instituições contempladas no processo 29 

seletivo. A conselheira Deise Gravina fez um destaque para que o valor disponível, ou seja, o 30 

resido do edital de 2017, cerca de R$ 1,5 milhão de real fosse utilizado para abertura de um novo 31 

edital de seleção de projetos, ainda no corrente ano, para que as áreas que não foram 32 

contempladas pudessem ter uma nova oportunidade de concorrer com projetos. A proposta foi 33 

aceita por todos. Após a deliberação foi aprovada. 3-Deliberação Revisão do Plano de Ação 34 

2017/2018: Foi feita a leitura da Deliberação N.º 1.251/2017 – ASDH/CMDCA, que dispunha 35 

sobre a Revisão da Deliberação nº 1.220/2017 – ASDH/CMDCA, que tratava do Plano de Ação 36 

Municipal para Atendimento à Criança e ao Adolescente na Cidade do Rio de Janeiro 2014/2018 37 

– Exercício 2017/2018. Após a leitura foi aprovada por todos. 4-Deliberação Plano de Aplicação 38 

Financeira do FMADCA 2018: Feita a leitura da Deliberação n.º 1.252/2017 ASDH/CMDCA, que 39 

dispunha sobre o Plano de Aplicação Financeira do Fundo Municipal para Atendimento dos 40 

Direitos da Criança e do Adolescente na Cidade do Rio de Janeiro – Exercício 2018, que após a 41 

leitura foi aprovada por todos. 5-Deliberação aprovação Projeto SMASDH/SINASE: Fez-se a 42 

leitura da Deliberação Nº 1.249/2017 – ASDH/CMDCA, que dispunha sobre a aprovação do 43 

Projeto de Capacitação dos Técnicos dos CREAS da Secretaria Municipal de Assistência Social e 44 

Direitos Humanos, para atuação com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 45 

em meio aberto. Foi aprovada por todos. 6-Deliberação regularidade 2017: A presidente Carla 46 

Marize Augusta da Silva fez a leitura da Deliberação Nº 1.248/2017 – ASDH/CMDCA, que 47 

dispunha sobre a prorrogação de prazo para regularidade anual – ano 2017. Fez-se o destaque 48 

de que as entidades não governamentais cujos processos estivessem sobrestados não perderiam 49 

o registro no CMDCA-Rio até a próxima certificação de regularidade, a ocorrer até o dia 30 de 50 

abril de 2018. Foi aprovada a proposta do conselheiro André Rangel (ONG Contato) para que se 51 

fizesse uma audiência pública para tratar sobre o certificado de autorização do Corpo de 52 



 

Bombeiros. A seguir a deliberação foi aprovada. 7-Eleição Sociedade Civil  - Gestão 2017/2019 53 

– Alteração na comissão eleitoral e no cronograma do processo de escolha: Fez-se a leitura 54 

da Deliberação 1.240/2017 – ASDH/CMDCA, que dispunha sobre a nomeação da Comissão 55 

Eleitoral para o processo de escolha CMDCA – Gestão 2017/2019, que teria sua segunda 56 

republicação com alteração de membros do CMDCA-Rio e data da eleição. Aprovada por todos. 57 

Foi aprovada, também, alteração na Deliberação n.º 1.244/2017, com novo cronograma para o 58 

processo de escolha dos membros da sociedade civil no CMDCA-Rio – Gestão 2017/2019, cuja 59 

inscrição das entidades candidatas se daria até o dia 10 de novembro de 2017, a eleição no dia 60 

06/12/2107 e a posse dos novos conselheiros a ocorrer na assembleia do dia 11/12/2017. 8-  61 

Entrega de Certificados de Registro: Foi realizada a entrega dos certificados de registros para 62 

as entidades que tiveram seus registros aprovados nas assembleias anteriores. 9-Informes: A 63 

seguir foram feitos os seguintes informes: Realização de Mesa Diretora e Assembleia 64 

Extraordinária no dia 20 de outubro para tratar sobre o Regimento Interno dos Conselhos 65 

Tutelares e Projeto SME – Financiamento de ações pelo FMADCA; Convite da Sr.ª Lucimar 66 

Corrêa, da Associação São Martinho, para festa do Dia das Crianças, na Unidade de Vicente de 67 

Carvalho; A Sr.ª Fabiana Lopes, do Instituto Carioca e Desenvolvimento, convidou as entidades 68 

para integrarem o Fórum DCA–RIO, que elaboraria um documento para ser apresentado na 69 

audiência pública sobre a certificação do Corpo de Bombeiros. A presidente Carla Marize Augusta 70 

da Silva agradeceu a participação de todos. A assembleia encerrou-se às 17h00m. Não havendo 71 

mais a ser tratado, a ata segue assinada pela presidente e segunda secretária, em 09 de outubro 72 

de 2017. 73 

 74 

_______________________________ 75 

Carla Marize Augusta da Silva 76 

Presidente do CMDCA-Rio 77 
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_______________________________ 79 
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