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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA. Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e 
vinte e dois, às nove horas, de forma online através do Google Meet pelo link 
https://meet.google.com/mwk-ooqq-chw, 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, Poliana Curty de Oliveira, Isaac Youri 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 em estar presente. Seguindo, colocou para 
apreciação a Ata do mês de maio, que foi lida em sua íntegra, havendo aprovação com ressalvas de 
todos os presentes.  2- Conselho Tutelar: Em seguida passou a palavra ao Conselheiro Tutelar 
Tanúcio Côre que informou que não tinha nenhuma notícia importante para trazer ao conhecimento 
da Plenária e em seguida questionou sobre o retorno, a partir de decisão judicial, do Conselheiro 
Tutelar Robson Junior, sendo respondido pela Secretaria deste Conselho, que conforme já informado 
anteriormente através de mensagem de whatsapp, todos os envolvidos no caso (Robson Junior, 
Alexssander Curty e Sueli Valeria da Silva) já haviam sido previamente avisados e que 
compareceriam a sede do CMDCA nesta data para assinarem ofício e ficarem ciente oficialmente, 
para que assim possam dar início ao que fora determinado pela Justiça. Nada mais a tratar pediu 

licença da Reunião para voltar ao trabalho do Conselho Tutelar. 3- Secretaria Executiva: Passando 
a palavra para a Secretaria do Conselho, realizou-se a leitura dos Ofícios Recebidos, sendo: Ofício 
enviado pela 4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna solicitando todos os procedimentos instaurados e 
em trâmite referente ao Conselheiro Tutelar Fábio Braga; Ofício enviado pela 4ª Promotoria de 
Justiça de Itaperuna requerendo informações acerca da elaboração do Plano Municipal de 
Atendimento a Primeira Infância; Ofício enviado pela 4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna 
solicitando informações sobre a abertura, implementação e utilização de conta própria e autônoma 
do FMDCA e a respectiva documentação comprobatória, bem como informe sobre a elaboração e 
aprovação dos Planos de Ação e Aplicação/Execução para o ano de 2022; e por fim Mandado de 
Intimação advindo do Tribunal de Justiça – Cartório da Vara de Família, Infância e Juventude e do 
Idoso, com a finalidade de que fossem tomadas as medida necessárias para o retorno do Sr. Robson 
de Almeida Junior ao cargo de Conselheiro Tutelar, visto decisão que considerou regular a 
candidatura do mesmo. Passando aos Ofícios Enviados leu-se Ofício endereçado a Sra. Sueli Valeria 
para assumir o cargo de Conselheira Tutelar para cobrir as férias da Conselheira Viviane Gonçalves; 
ofício enviado para a SMASTH solicitando as medidas cabíveis acerca das férias já citada e de 
pagamento para a Conselheira Sueli Valéria; também sobre o assunto, ofício enviado ao conselho 
Tutelar informando que as providências para as férias da Conselheira Viviane e sua respectiva 
substituição já haviam sido tomadas; Ofício enviado à 4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna 

respondendo ao Ofício 181/20222 com todos os procedimentos instaurados por este Conselho sobre 
o Conselheiro Fábio Braga; Ofício enviado à 4ª Promotoria de Justiça de Itaperuna em resposta ao 
Ofício 190/2022 com todos os dados sobre o PMPI, inclusive uma cópia do mesmo; por fim outro 
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Ofício enviado à 4ª Promotoria de Justiça, em resposta ao Ofício 188/2022, contendo todas as 
informações pertinentes a criação, manutenção, gestão do FMDCA e explicando que os solicitados 
Planos de Ação ainda encontram-se me fase de elaboração. Salientou-se ainda, que todos os Ofícios 
encaminhados ao MP/RJ foram feitos de forma física para que não haja nenhum tipo de transtorno 
futuro.  Após todo e exposto, mais uma vez a Secretaria deste Conselho solicitou que o Plano de 
Ação seja realizado, visto que agora já passou a ser uma demanda solicitada pelo Ministério Público. 
4- FMDCA: 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 SMASTH. 
Aguarda-se agora a finalização dos trâmites dos Editais já publicados. 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. Neste sentido, lembrou-se da solicitação do 
MP/RJ e pediu que toda a Plenária esteja disposta a participar e sugeriu uma Reunião para o dia 
21/06/2022 às 15:00 horas, de forma virtual, para que possam dar início ao trabalho.  6- 

Presidência: A Presidente do CMDCA iniciou sua fala juntamente com o Conselheiro Rafael 
Canazar que está como Presidente do CMAS, lembrando que estão acontecendo algumas questões 
com algumas entidades no referido Conselho e que seria mais adequado que o CMDCA aguardasse 

a resolução dos mesmos para solicitar o Plano de Trabalho 2022 das Instituições aqui cadastradas, 
uma vez que em virtude da Resolução Conjunta 01/2018 as mesmas Instituições estão inscritas em 
ambos os Conselhos. Após foi trazido ao conhecimento de todos que os representantes do Lar 
Bezerra de Menezes haviam saindo dos grupos de whatsapp e não estavam participando das reuniões 
por uma questão meramente formal que ocorreu no CMAS e que não ficou muito claro para o 
Presidente da Instituição. Nesse momento a Conselheira Maria Eli informou que entrou em contato 
como o mesmo e explicou tudo de maneira clara e objetiva e que agora aguardava a entrega da 
documentação faltante. Também a Secretaria do CMDCA entrou em contato com a Sra. Arlene 
Tavares e passou todas as informações necessárias para elucidar a questão pendente. Passando ao 
tema do Regimento Interno, foi sugerido pelo Conselheiro Vitor Pavão que o CMDCA fizesse um 
Ofício solicitando a SMASTH que o servidor Jonatas Magalhães fosse cedido para ajudar na criação 
do Novo Regimento Interno. Houve APROVAÇÂO de todos os presentes e foi solicitado a 
Secretaria do Conselho que tal ofício fosse confeccionado. A Presidente lembrou a todos que o 
evento que havia sido marcado para o dia 31/05 que trataria do Combate ao abuso e exploração 
sexual de crianças e adolescentes não ocorreu por questões adversas, mas que no mês de julho no dia 
13, se comemora o Aniversário do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) e que tal data não 
deverá passar em branco, já ficando todos os Conselheiros com a tarefa de pensarem em algum tipo 

de evento. Ainda sobre o tema foi solicitado pela Presidente que fosse feito um Ofício endereçado à 
SMASTH requerendo a participação da mesma e de todos os Programas que funcionam voltados 
para as crianças e adolescentes.    Dando fim a reunião, a Presidente mais uma vez agradeceu a 
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.  

  


