
 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO 2 

DE 2017.  3 

No dia treze de novembro de 2017, às quatorze horas e quinze minutos, no auditório do CASS, 4 

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

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

titulares e suplentes, cujos nomes e assinaturas constam no livro de presença, para tratar dos 7 

seguintes assuntos: 1-Leitura de atas das assembleias de outubro 2017; 2-Editais 2016 8 

e 2017 – Andamento dos processos; 3-Apresentação das ações do GT de 9 

Implementação e Monitoramento do PMPI; 4-Eleição Sociedade Civil  - Gestão 10 

2017/2019 – Alteração na Comissão Eleitoral e Informes Gerais; 5-Deliberação de 11 

criação e composição do GT de Avaliação e Monitoramento de Medidas 12 

Socioeducativas em Meio aberto – Liberdade Assistida e Ato Infracional; 6-13 

Deliberação de composição do grupo de trabalho de acompanhamento para 14 

implementação do Plano Municipal de Ações de Apoio Socioeducativo em Meio 15 

Aberto a Crianças e Adolescentes; 7-Deliberação de Registros e Entrega de 16 

Certificados; 8-Informes. A Presidente Carla Marize Augusta da Silva cumprimentou os 17 

presentes, convidando as conselheiras Deise Gravina, Luci Pimenta de Miranda e Vania 18 

Rodrigues para composição da mesa. Passou a tratar da condução dos seguintes assuntos: 1-19 

Leitura de atas das assembleias de outubro 2017: A Segunda Secretária Luci Pimenta 20 

Miranda fez a leitura da ata da assembleia extraordinária de 20 de outubro de 2017, que 21 

posta em votação recebeu destaque para a inversão da ordem da proposta do Senhor 22 

Sérgio Roque. A ata foi aprovada por unanimidade. A seguir a segunda secretária Luci 23 

Pimenta Miranda fez a leitura da ata da assembleia ordinária de 09 de outubro de 2017, 24 

que também foi aprovada por unanimidade. 2-Editais 2016 e 2017 – Andamento dos 25 

processos: Foi dada a informação de que a previsão para assinatura dos contratos dos 26 

projetos selecionados no Edital de 2016 era para o dia 01 de dezembro de 2017. Os 27 

projetos selecionados no Edital de 2017 estavam em trâmite de resposta aos 28 

questionamentos da Procuradoria do Município do Rio de Janeiro. Os 12 projetos 29 

aprovados no processo de edital público necessitavam da homologação do ordenador de 30 

despesas do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 31 

- FMADCA, no caso o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, dessa forma 32 

submetendo-se ao trâmite burocrático-administrativo na SMASDH. 3-Apresentação das 33 

ações do GT de Implementação e Monitoramento do PMPI: As integrantes Grazielle 34 

Frias, Soraia Melo, Renata da Silva e Renata Tavares fizeram uma exposição dos 35 

trabalhos desenvolvidos no Grupo e enfatizaram as conquistas obtidas na questão do 36 

orçamento do município para as ações para a Primeira Infância, em trabalho conjunto com 37 

a comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara de Vereadores, liderada 38 

pelo Vereador e conselheiro do CMDCA-Rio Sr. Célio Luparelli. Foi reforçada a dificuldade 39 

de obtenção de informações sobre as políticas, programas, projetos e ações executadas 40 

para a Primeira Infância, assim como a desatualização de alguns dados sobre estas 41 

ações. Informaram que foram enviados ofícios à Secretaria Municipal de Educação, 42 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Subsecretaria de Esporte, 43 

Lazer e Recreação, com prazo de trinta dias, e que até a presente data não receberam as 44 

respostas. Informou-se, também, sobre realização de Oficina de Escrita, participação 45 

infantil nos Conselhos de Direitos no mês de dezembro de 2017 e realização de Seminário 46 

da Primeira Infância, previsto para o dia de 06 de fevereiro de 2018. Concluiu-se a 47 



 

 

exposição com a ênfase de que a Infância era prioridade absoluta. A Promotora de Justiça 48 

Dr.ª Cristiana Cavalcante Benites solicitou informações ao grupo e também uma reunião 49 

para conhecimento do trabalho apresentado e conhecimento do teor dos ofícios enviados. 50 

4-Eleição Sociedade Civil - Gestão 2017/2019 – Alteração na Comissão Eleitoral e 51 

Informes Gerais: Foi lida a proposta de terceira publicação da Deliberação 1.240/2017 – 52 

ASDH/CMDCA, que dispunha sobre nomeação de Comissão Eleitoral para o processo de 53 

escolha CMDCA – Gestão 2017/2019. Após a leitura, a Promotora de Justiça Dr.ª 54 

Cristiana Cavalcante Benites indagou sobre a existência de algum óbice para que as 55 

entidades registradas se inscrevessem no processo eleitoral. A Sr.ª Inês Cristina Salles 56 

(Rede Maré) informou sobre mandado de segurança impetrado para assegurar a 57 

participação no processo de eleição dos representantes da sociedade civil com registro de 58 

há dois anos e ainda pendentes na regularidade 2017. A Sr.ª Lucimar Corrêa (São 59 

Martinho) indagou se haveria suspensão das cerca de 200 entidades que não 60 

conseguiram a emissão do certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros e outros 61 

documentos, já que o número de instituições registradas e regulares compunha o colégio 62 

eleitoral das entidades civis. A Vice-Presidente Deise Gravina falou da possibilidade de 63 

ser aceito o protocolo de abertura da solicitação do Certificado de Aprovação do Corpo de 64 

Bombeiros, que assim, desta forma, todas poderiam votar e ser votadas. A Presidente 65 

Carla Marize Augusta da Silva informou que a Comissão Eleitoral se reuniria para 66 

responder ao Mandado Judicial e a todas as ponderações feitas, mas defendeu que para 67 

a posse das entidades seria imprescindível o registro e a regularidade. 5-Deliberação de 68 

criação e composição do GT de Avaliação e Monitoramento de Medidas 69 

Socioeducativas em Meio Aberto – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços 70 

Comunitários: Fez-se a leitura da Deliberação N.º 1.259/2017 – ASDH/CMDCA, que 71 

dispunha sobre a criação do Grupo de Trabalho para avaliação e monitoramento do 72 

Sistema Socioeducativo em Meio Aberto – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 73 

Comunidade, que foi aprovada por unanimidade. 6-Deliberação de composição do 74 

grupo de trabalho de acompanhamento para implementação do Plano Municipal de 75 

Ações de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto a Crianças e Adolescentes: Fez-se 76 

a leitura da Deliberação n.º 1.260/2017– ASDH/CMDCA, que dispunha sobre a 77 

composição do Grupo de Trabalho para acompanhamento da implementação da Política 78 

Municipal de Ações de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto a Crianças e Adolescentes, 79 

que após leitura foi aprovada por unanimidade. 7-Deliberação de Registros e Entrega 80 

de Certificados: Feita a leitura da Deliberação Nº 1.258/2017 – ASDH/CMDCA, que 81 

dispunha sobre o registro das entidades de atendimento no CMDCA-Rio, que foi aprovada 82 

por unanimidade. Em seguida procedeu-se à entrega dos certificados de registros 83 

aprovados em assembleias anteriores. 8-Informes: A Presidente Carla Marize Augusta da 84 

Silva informou sobre o projeto que a Guarda Municipal sempre realizava com três abrigos 85 

denominado “Um natal mais feliz”, que este ano seria retomado. A Sr.ª Rosa Leal (APAE) 86 

anunciou que no dia 21 de novembro haveria palestra sobre o uso abusivo de álcool e 87 

outras substâncias psicoativas no contexto da família da pessoa com deficiência e que no 88 

dia 06 de dezembro haveria a realização do Bazar Solidário da M. Martin, na APAE, à Rua 89 

Bom Pastor, n.º 41, 1º andar. A Sr.ª Joice Braga (Secretaria Executiva dos 90 

Conselhos/SMASDH) informou sobre o Seminário para Instituições da Sociedade Civil 91 

sobre o CNEAS, no dia 24 de novembro, às 13 horas, no auditor do Centro Cultural de 92 

Light. A Sr.ª Maria Cristina Castro (SME) apresentou-se como assistente social do 93 



 

 

PROINAP e que acompanharia as ações do CMDCA-Rio. A Sr.ª Lucimar Corrêa (São 94 

Martinho) convidou para o seminário Diversidade em tempos de crise, no dia 17 de 95 

novembro, na ESPM e para o Bazar Chique, no dia 02 de dezembro, na Associação São 96 

Martinho. O conselheiro Geciel Martins convidou para a participação no Fórum 97 

Intersetorial sobre Medidas Socioeducativas, no auditório da EMERJ, no dia 28 de 98 

novembro, de 13h30 às 17h30. A Sr.ª Renata Tavares (CIESPI) convidou para o 99 

Seminário sobre Crianças em Situação de Rua, no dia 07 de dezembro, no auditório da 100 

PUC e para roda de conversa cultural e primeira infância, no dia 23 de novembro, 10h às 101 

12h, no Coreto do Museu da República. A Presidente Carla Marize Augusta da Silva 102 

agradeceu a presença de todos e, não havendo mais nada a ser tratado, encerrou a 103 

assembleia, às 17h30. A ata segue assinada pela presidente e segunda secretária, em 13 104 

de novembro de 2017. 105 

 106 

_______________________________ 107 

Carla Marize Augusta da Silva 108 

Presidente do CMDCA-Rio 109 

 110 

_______________________________ 111 

Luci Pimenta de Miranda 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 


