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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA. Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil 
e vinte e dois, às nove horas, de forma online através do Google Meet pelo link 
https://meet.google.com/xna-nvoe-rki, reuniram-se representantes do Conselho Municipal dos 
Diretos da Criança e do Adolescente CMDCA-Itaperuna/RJ, com a participação dos Conselheiros 
representantes da Sociedade Civil: Vitor de Melo Pavão, Alessandra de Carvalho de Almeida, Maria 

Aparecida Coelho Joaquim, Maria Eli Rezende Poeys; e Representantes Governamentais: Rafael 
Alves Canazar, Valdirene Rodrigues Manhães e Cintia Maria Egidi de Araújo. Registrando a 
presença do Conselheiro Tutelar: Tanúcio de Matos Côre, para tratar dos seguintes assuntos: 1- 

Abertura; 2- Conselho Tutelar; 3- Secretaria Executiva; 4- Tesouraria; 5- Comissões de 
Trabalho Permanente; 6- Presidência. Inicialmente foi realizada a checagem de quórum para a 
realização da presente reunião, tendo maioria absoluta dos Conselheiros deu-se prosseguimento. 1- 

Abertura: A Assembleia foi iniciada pela Presidente Alessandra de Carvalho que agradeceu a 
presença de todos que tiveram a disponibilidade de estar presente. E colocou para apreciação a Ata 
do mês de março. Houve aprovação de todos os presentes.  2- Conselho Tutelar: Em seguida 
passou a palavra ao Conselheiro Tutelar Tanúcio Côre que trouxe ao conhecimento da Plenária que 
o Conselho Tutelar juntamente com a Secretaria de Assistência Social estão elaborando a realização 
de um evento referente ao dia 18/05, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. Tal evento acontecerá no próprio dia 18/05 e será realizado na 
Avenida Cardoso Moreira, na altura do Colégio 10 de Maio, e serão entregues panfletos e 
informações acerca do tema. Nesse sentido, a Presidente afirmou que a informação trazida era de 
grande valia, visto o Tema e a Data serem de extrema importância para o CMDCA. Assim propôs 
que o Conselho aproveitasse para participar desse evento já elaborado e que posteriormente o 

CMDCA faça algo para marcar a data e trabalhar o Tema de forma mais aprofundada. Ainda com a 
palavra, o Conselheiro Tutelar Tanúcio informou que um evento nos mesmos moldes acontecerá no 
distrito de Raposo no dia 20/05/2022. Terminada sua fala, o Conselheiro recebeu vários elogios por 
parte dos membros da Plenária pela iniciativa do Órgão na realização do evento. Por fim, o 
Conselheiro Tanúcio pediu licença e se retirou da Reunião. 3- Secretaria Executiva: Passando a 
palavra para a Secretaria do Conselho, realizou-se a leitura dos Ofícios Recebidos, sendo: Ofício 
enviado pelo Conselho tutelar solicitando as férias da Conselheira Viviane Gonçalves e a nomeação 
de Suplente no período dos dias 07/06/2022 até 06/07/2022. Foi informado pela Secretaria que as 
providências para tal já haviam se iniciado, e que no momento aguardava uma resposta da Suplente 
Elisangela Nunes Patricio sobre a possibilidade de assumir a função, visto ainda estar em tratamento 
médico. Passando aos Ofícios Enviados leu-se Ofício endereçado à Secretária de Assistência 
respondendo sobre o questionamento de Registro da Associação Beneficente Aconchego, que não 
possui Registro e nem um pedido formal para o mesmo junto ao CMDCA. Outro Ofício foi 
encaminhado à Sra. Sueli Valéria da Silva Santos, Conselheira Tutelar Suplente, para que pudesse 
cobrir férias junto ao Conselho Tutelar. Frisou ainda que se faz necessário que as Comissões 
comecem os trabalhos com efetividade para que não haja acúmulo de assuntos pendentes. Com a 
palavra, o Conselheiro Rafael lembrou que a Comissão de Finanças não está tendo trabalho a ser 
feito, visto não haver movimentação financeira. Bem como salientou que a Comissão de Análise de 

Projetos e Prestação de Contas está trabalhando bastante com os editais que já foram publicados. 4- 

FMDCA: Ainda com a palavra o Conselheiro Rafael informou novamente que até o presente 
momento não há nenhuma movimentação, estando tudo sob os cuidados da contabilidade da 
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SMASTH. A Conselheira Maria Eli questionou se houve efetivamente recursos para cumprir o 
Edital de Chamamento Público, tendo o Sr. Rafael respondido que o dinheiro para tal estava em 
conta e aguardava o correr dos trâmites do Edital. Maria Eli também perguntou se o Plano de 
Trabalho das Instituições que foram contempladas deverá ser posteriormente refeito, já que apenas 5 
(cinco) Instituições. O Conselheiro Rafael pediu que tal assunto pudesse ser questionado em outra 
oportunidade, pois ainda seria cedo para tal. 5- Comissões de Trabalho Permanentes: Tratando 
das Comissões, a Presidente solicitou que as Comissões que estão funcionando possam apresentar 
Parecer ou relatório dos trabalhos e requereu que as demais possam se empenhar para resolver as 
questões pendentes, como o Plano de Ação do CMDCA e o Novo Regimento Interno, que precisam 
ser providenciados.  6- Presidência: A Presidente do CMDCA iniciou sua fala sugerindo que os 
Planos de Trabalho das Instituições sejam entregues até o dia 15/06/2022, uma vez que os 
Certificados de Regular Funcionamento foram expedidos com validade até dezembro/2022 e não 
será necessária a entrega das demais documentações no momento. Colocado o assunto em discussão, 
houve Aprovação de todos os Conselheiros presentes. Dando sequência foi iniciado o assunto acerca 
do Registro do Lar Bezerra de Menezes que está sem o registro do Conselho Municipal de 
Assistência Social, não devendo assim estar com o Registro no CMDCA. A Conselheira Maria Eli 
informou que na verdade o Registro da Instituição não foi expedido pelo CMAS por um erro que 
aconteceu no Conselho e que a referida Entidade não pode ser prejudicada por um erro que não 

cometeu. Assim, ficou acordado que a Comissão de Fiscalização do CMAS pegará nova 
documentação do Lar Bezerra de Menezes e procederá ao devido registro. Entretanto, foi colocado 
pelo Conselheiro Rafael que o Tribunal de Contas do Estado solicitou uma Resolução publicada 
com as Instituições inscritas e que a mesma deveria ser feita e não poderia constar a Instituição até 
que tudo fique organizado. Novamente com o tema do dia 18/05, a Presidente do Conselho sugeriu 
que o Conselho faça um evento no dia 31/05/2022 na Câmara Municipal de Itaperuna, que contará 
com a presença de autoridades e Órgãos que atuam na defesa desses direitos. Levando para 
apreciação houve Aprovação da Plenária para a realização do evento, ficando todos os Conselheiros 
convocados para ajudar na realização do mesmo. Seguindo, colocou-se em destaque a realização das 
Conferências Municipais, que ainda não aconteceram e não houve nenhuma informação efetiva do 
CONANDA ou do CEDCA acerca do tema. Dessa Forma, o Conselheiro Rafael Canazar sugeriu 
que o Conselho entre em contato com a Secretaria Executiva dos mesmos para haver certeza do 
prazo para as Conferências. Ainda sobre o assunto, Rafael questionou se existe algum relato de 
Conferências Municipais anteriores e os membros mais antigos do Conselho informaram que já 
houve, mas já faz certo tempo que não é realizada nenhuma no município. Sendo assim, ficou 
acordada que após a verificação das datas, será formada uma Comissão para tratar da organização da 
Conferência.  Dando fim a reunião, o Presidente agradeceu presença de todos.  Não havendo mais 

assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada. Saliente-se que em virtude do aumento de casos de 
Covid-19 a reunião foi feita de forma remota e que conforme já acordado em Reunião Ordinária do 
dia 17/05/2021, ficam dispensadas as assinaturas dos Conselheiros.  

  


