
 

ATA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 2019. 2 

 3 

Aos treze dias do mês de maio de 2019, às quatorze horas e trinta minutos, no auditório do 4 

CASS, à Rua Afonso Cavalcanti, nº 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 e convidados, cujos nomes e assinaturas constam no livro de presença, para 7 

tratar dos seguintes assuntos: 1-Leitura e aprovação da ata da assembleia de 08/04/2019 e 8 

30/04/2019; 2-Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente; 3-18 de Maio – Dia 9 

Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; 4-10 

Eleições de Conselho Tutelar; 5-Deliberações; 6-informes. A conselheira e vice-presidente do 11 

CMDCA-Rio, Lucimar Correa Pereira, iniciou a assembleia saudando os presentes. Em seguida, 12 

solicitou à conselheira Vânia Mara da Silva Rodrigues que iniciasse a leitura para aprovação dos 13 

pontos da pauta. 1-Leitura e aprovação das atas das assembleias de 08/04/2019 e de 14 

30/04/2019: Os conselheiros presentes aprovaram as atas, com 02 e 06 abstenções, 15 

respectivamente. No entanto, foi indicado que havia correções que deviam ser realizadas. A ata 16 

da assembleia ordinária, realizada no dia 08 de maio de 2019, devia ser corrigida conforme as 17 

orientações, enviadas por e-mail, pela conselheira Maria America Diniz Reis. A ata da assembleia 18 

ordinária e a ata da assembleia extraordinária realizada no dia 30 de maio de 2019, deviam ser 19 

corrigidas quanto à data correta do dia da prova escrita, 07/07/2019, e substituição da palavra 20 

eleitores por habitantes, referente às alterações dos territórios dos Conselhos Tutelares de Ramos 21 

e Bonsucesso, nos registros realizados sobre a Deliberação Nº 1.329/2019. A conselheira Maria 22 

America Diniz Reis informou que havia realizado as correções na ata da assembleia realizada no 23 

dia 08/04/2019, mas que por equívoco, as atas impressas não continham as correções. 24 

Entretanto, as atas seriam publicadas corretamente no site do CMDCA-Rio. 2-Diagnóstico da 25 

Situação da Criança e do Adolescente: a conselheira Maria America Diniz Reis informou que o 26 

CMDCA-Rio prosseguia com o planejamento da realização do Diagnóstico da Situação da 27 

Criança e do Adolescente. No entanto, constava do planejamento diversas etapas. Sendo a 28 

primeira, a organização do Termo de Referência, a segunda o encontro com os representantes 29 

das Secretarias Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e a terceira para aprovação 30 

em conjunto com o Instituto Pereira Passos e representante do Planejamento e Gestão da SMAS-31 

DH. Com relação à obtenção de dados qualitativos havia previsão de realização de Grupos Focais 32 

e Rodas de Conversas com a participação de crianças e adolescentes, conforme acordado na XI 33 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança, realizada em 2018. A conselheira informou ainda 34 

que o Diagnóstico seria iniciado com o levantamento do atendimento a crianças e adolescentes 35 

das instituições cadastradas no CMDCA-Rio e, se possível, também nos Conselhos Tutelares. O 36 

Sr. Sebastião Bernardino de Andrade, representante da Instituição AMAR, perguntou quem 37 

estava coordenando o diagnóstico. A conselheira Maria America Diniz informou que a 38 

coordenação era realizada pelo CMDCA-Rio, por intermédio de um Grupo de Trabalho, 39 

constituído pelo CMDCA-Rio, Assistência Social, Educação e Saúde. Posteriormente, seriam 40 

convidados representantes da VIJI e MP. Também foi sugerido que o UNICEF fosse convidado 41 

para participar desse GT. O conselheiro André Rangel incentivou a participação das instituições 42 

na realização do Diagnóstico, solicitando, inclusive, que os calendários das reuniões fossem 43 

viabilizados, para que todos pudessem participar. A conselheira Márcia Pires sugeriu que uma 44 

parcela de crianças e adolescentes fosse ouvida, inclusive, crianças e adolescentes com 45 

deficiência. A conselheira Maria America Diniz Reis informou que assim que o Termo de 46 

Referência fosse finalizado, seria apresentado em assembleia o calendário das reuniões relativas 47 

à realização do Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente. A conselheira do 48 

CONANDA, representante pela Pastoral do Menor, Sra. Regina Leão, recomendou a utilização 49 

dos dados da pesquisa realizada pela UFF sobre Crianças e Adolescentes. A Sra. Regina Leão 50 

mencionou que o CONANDA havia verificado desmontes relacionados ao aporte de projetos 51 

sociais destinados ao atendimento de crianças e adolescentes e que seria relevante integrar ao 52 



 

Diagnóstico esta trajetória. 3-18 de Maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 53 

Sexual de Crianças e Adolescentes. A conselheira Maria America Diniz Reis iniciou as 54 

considerações sobre os eventos destinados à celebração do dia 18 de Maio, resgatando o 55 

histórico do caso da menina Araceli, vítima de todos os tipos de violações. Pois, foi raptada, 56 

drogada, estuprada, morta e carbonizada na data do dia 18 de maio de 1973, em Vitória, no Espírito 57 

Santo, registrando, ainda, que os responsáveis pelo crime não foram presos. Em 2019 o CMDCA-58 

Rio estava liderando diversos eventos com a seguinte programação: Dia 17 de maio – oficina com 59 

o tema “Articulando a Rede de Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Violência 60 

Sexual”, a ser realizado de 9:00 às 14:00, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); Dia 61 

21 de maio –  oficina sobre Protagonismo Juvenil do Comitê Megaeventos, tendo como público 62 

alvo os jovens de 15 a 21 anos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 63 

(SCFV), dos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), a ser realizado na Associação 64 

dos Magistrados da Justiça do Trabalho (AMATRA); Dia 22 de Maio – oficina intitulada “Vamos 65 

Falar sobre Isto? Que abuso é esse? Que exploração é essa? Que corpo é esse?, tendo como 66 

participantes presidentes dos grêmios estudantis da Secretaria Municipal de Educação, a ser 67 

realizado, também, na sede da AMATRA e, sob a coordenação do Canal Futura, de 13:00 às 68 

16:00; Dia 28 –  oficina sobre o Monitoramento do Plano Estadual de Enfrentamento da Violência 69 

Sexual: Conquistas e Desafios, organizado pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 70 

Adolescente (CEDECA-Rio); Dia 30 de maio – seminário de encerramento das atividades para 71 

discutir formas de enfrentamento desta temática, com a participação de profissionais do Sistema 72 

de Garantia de Direitos, na sede da OAB. Também estava sendo prevista a assinatura do Termo 73 

de Colaboração entre CMDCA-Rio e Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RJ), 74 

visando reforçar a segurança de crianças e adolescentes contra a exploração sexual e o rapto 75 

durante hospedagem em hotel, motel, pensão ou congênere. As empresas que aderissem 76 

receberiam um selo de reconhecimento. Além desses eventos, também estava programada 77 

homenagem em comemoração ao Dia do Assistente Social. Embora celebrado no dia 15 de maio, 78 

esta comemoração seria realizada no dia 30 de maio, haja vista a impossibilidade de garantir a 79 

celebração na própria data. No entanto, foi solicitado, pela conselheira Maria America Diniz Reis, 80 

que os Assistentes Sociais, presentes nesta assembleia, ficassem em pé. E em seguida 81 

receberam palmas em forma de reconhecimento pela dedicação às questões sociais, em menção 82 

ao mês de comemoração da categoria. Ao final das considerações sobre o dia 18 de Maio, foi lido 83 

o cartaz da Campanha Corpo Sabido, elaborado para divulgação durante os eventos do dia 18 de 84 

Maio, com poesia de Thelma Alves de Oliveira. 4-Eleições de Conselho Tutelar – A conselheira, 85 

Lucimar Correa Pereira, informou que a programação para o processo de escolha para o 86 

Conselho Tutelar – mandato 2020-2023 seguia conforme o Edital. Entretanto, seriam realizados 87 

ajustes, com relação ao calendário, através da Deliberação nº 1.333/2019. Em seguida, solicitou 88 

ao conselheiro Carlos Laudelino para realizar os esclarecimentos sobre a referida deliberação. O 89 

conselheiro Carlos Laudelino informou que foi aprovada, em território nacional, a recondução 90 

ilimitada de conselheiros tutelares.  Desta forma, as inscrições apenas para os casos que se 91 

enquadravam neste critério, seriam de 14 até 20 de maio de 2019, das 9:00 às 17:00. Além disso, 92 

os candidatos à recondução ao cargo de conselheiro tutelar deveriam apresentar um relatório 93 

conclusivo das ações desenvolvidas no período do seu mandato, com a assinatura de dois 94 

conselheiros do mesmo conselho tutelar, constando o período de seu exercício. O período de 95 

recursos dos candidatos à segunda recondução seria nos dias 23 e 24 de maio de 2019, de 9:00 96 

às 17:00. Havendo manifestação judicial ou pedido de impugnação, o CMDCA-Rio analisaria e 97 

publicaria o resultado da análise no Diário Oficial do Município no dia 14/06/2019. O pré-candidato 98 

que tivesse sua inscrição impugnada poderia recorrer da decisão para o próprio CMDCA-Rio, de 99 

forma escrita e fundamentada, no período de 17/06/2019 à 19/06/2019. Não havendo 100 

impugnações ou após a solução destas, seria publicada em 24/06/2019. Também foram incluídos 101 

os bairros Madureira e Magno na área do Conselho Tutelar 06 – Madureira. Após realizar os 102 

informes relativos às mudanças no calendário eleitoral, o conselheiro Carlos Laudelino realizou a 103 

leitura da Deliberação nº 1.333/2019 que foi aprovada por unanimidade. A Sra. Regina Leão, 104 



 

conselheira do CONANDA, registrou que o CONANDA tinha um posicionamento diferenciado. 105 

Mas, que esta alteração passou rapidamente sem esgotar todas as discussões. Inclusive, havia 106 

mais de 200 propostas de Projetos de Lei sobre Conselho Tutelar e o CONANDA não havia 107 

conseguido opinar. Parabenizou o CMDCA-Rio pela organização do processo eleitoral. No 108 

entanto, recomendou que não fosse perdido o esforço para garantir a essência do que é um 109 

Conselho Tutelar e a função do Sistema de Garantia de Direitos. 5-Deliberações: Foram lidas 110 

pela conselheira Vânia Mara da Silva Rodrigues as Deliberações nº 1.332/2019 – que dispunha 111 

sobre a alteração na constituição da Corregedoria dos Conselhos Tutelares do Município do Rio 112 

de Janeiro e nº 1.331/2019, que dispunha sobre o registro das entidades de atendimento no 113 

CMDCA-Rio. As duas deliberações foram aprovadas por unanimidade. 6-informes: A conselheira 114 

Maria America Diniz Reis informou que foi verificado o repasse de recurso para o Conselho 115 

Tutelar de Referência, conforme o registro indicado pelo Sr. Sérgio Roque na Assembleia anterior, 116 

e que cabia ao CMDCA-Rio tomar as devidas providências. A assistente social do INAD, Sra. 117 

Elizabete Medeiros, registrou que foram publicadas alterações no Estatuto da Criança e do 118 

Adolescente, realizadas pela Ministra Damares Regina Alves, com relação a idade para viajar 119 

sozinho, 16 anos, cadastro de crianças desaparecidas e recursos acessíveis como braile. Mas, no 120 

Município, ainda se verificava casos de bullying, ausência de tratamentos dentários nas escolas, 121 

abrigos precários e que nessas mudanças nada foi incluído para resolver estas questões. A Sra. 122 

Regina Leão, conselheira do CONANDA, registrou que essas mudanças não foram realizadas 123 

pela Ministra Damares Regina Alves, mas que houve contingenciamento do Fundo Nacional da 124 

Criança e do Adolescente, sendo que a Conferência Nacional seria financiada com recursos do 125 

Fundo Nacional da Criança e do Adolescente, assinalando inclusive que não sabia se haveria 126 

financiamento de passagens para as próximas reuniões. A conselheira Lucimar Correa Pereira 127 

mencionou que os desmontes eram recorrentes, que o tema atualização sobre o Estatuto da 128 

Criança e do Adolescente fosse apresentado em assembleia. A senhora Daniela Andrade, 129 

representante da Secretaria Municipal de Educação, informou que o Município possuía serviços 130 

de atenção aos casos de bullying, realizados pelo NIAP, PSE e Rede Educando, assim como a 131 

realização de atendimentos odontológicos. O Conselheiro Geciel de Almeida Martins registrou que 132 

o Projeto Ronda Escolar, realizado pela Guarda Municipal, realizava atividades lúdicas, atuando 133 

no combate ao bullying, inclusive, bullying digital. Mas, reconhecia que o trabalho devia ser 134 

ampliado. Não havendo mais assunto a ser tratado, a assembleia foi encerrada às 17:00 e a ata 135 

segue assinada pela vice-presidente e primeira e segunda secretárias, em 13 de maio de 2019. 136 
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_____________________________ 138 
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