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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA. Aos vinte e três dias do mês de março de dois 
mil e vinte e dois, às quatorze horas, de forma online através do Google Meet pelo link 
https://meet.google.com/urf-hbxe-yqh, 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, Arlene Tavares Silva; e Representantes Governamentais: Rafael Alves 
Canazar, Valdirene Rodrigues Manhães e Cintia Maria Egidi de Araújo. Registrando a presença do 
Conselheiro Tutelare: 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 
fevereiro. Houve aprovação de todos os presentes.  2- Conselho Tutelar: Em seguida passou a 
palavra ao Conselheiro Tutelar Tanúcio Côre que justificou o atraso por estar com duas demandas 
urgentes, inclusive uma delas sendo no Hospital São José do Avaí. Noticiou à Plenária que 
aconteceu a implementação, por parte do Governo do Estado e do 29° Batalhão de Polícia Militar, 
da Patrulha Escolar que fará a ronda nos Colégios Municipais e Escolas Estaduais. Lembrou que 
inicialmente será apenas uma Patrulha fazendo esse trabalho, mas que fará grande diferença no 
objetivo da diminuição das ocorrências que acontecem no entorno desses locais. A Patrulha Escolar 
foi oficialmente apresentada na data de hoje durante a reunião do Conselho Comunitário de 
Segurança em conjunto com o Conselho Escolar, que recentemente fora criado. Também trouxe 
algumas notícias da Conselheira Suplente Elisângela Patrício, que está em casa e segue realizando o 
tratamento. Nesse momento a Presidente do CMDCA informou que havia acontecido no dia 
21/03/2022 a formatura da turma do PTPA, que até então contava com 20 vagas para atender aos 
jovens, mas que a partir do mês de abril quando formar a nova turma serão abertas 60 vagas, dentre 
eles algumas que serão ofertadas ao Conselho Tutelar que poderá indicar jovens acompanhados por 
lá. Por fim, o Conselheiro Tanúcio pediu licença e se retirou da Reunião. 3- Secretaria Executiva: 
Passando a palavra para a Secretaria do Conselho, fora feita a leitura dos Ofícios Recebidos, sendo: 
Mandado de Intimação da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Itaperuna, acerca do 
Processo 0002399-46.2005.8.19.0026 (2005.026.002372-2) que se refere ao pedido de representante 
do CMDCA para acompanhar a diligência do bem adjudicado ao processo (um ar condicionado); 
Outro Ofício enviado pelo Conselho Tutelar solicitando com urgência o encaminhamento de nova 
Suplente para substituição da também Suplente Elisangela Patricio. Passando aos Ofícios Enviados 
seguiu-se à leitura do Ofício endereçado à Conselheira Suplente do Conselho Tutelar, Sra. Sueli 
Valéria da Silva Santos, para que pudesse assumir a vaga junto ao Conselho Tutelar; próximo Ofício 
enviado para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação informando sobre a 
convocação da Suplente do Conselho Tutelar para que possam ser tomadas as medidas necessárias; 
por fim Ofício enviado à SMASTH dando ciência sobre a remessa dos processos dos Editais para a 
mesma. Informou ainda que foram feitas as Resoluções 001/2022 e 002/2022 que dispõe sobre a 
Publicação dos Editais de Chancela e de Chamamento Público. 4- FMDCA: Passou-se a palavra ao 
Conselheiro Rafael que informou que até o presente momento não há nenhuma movimentação, 
estando tudo sob os cuidados da contabilidade da SMASTH, que está passando por uma mudança de  
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sistema, e que aguarda algum informe para repassar ao Colegiado do Conselho. Ainda ressaltou que 
os recursos permanecem em conta aguardando rito correto para ser utilizado. 5- Comissões de 

Trabalho Permanentes: Nesse momento o Conselheiro Rafael Canazar, Presidente da Comissão de 
Finanças trouxe ao conhecimento da Plenária que em relação aos Editais, foram feitos os ajustes 
necessários e no momento aguarda manifestação do Setor Jurídico. A secretaria do CMDCA 
solicitou às Comissões que no próximo mês já seja dado início às reuniões das Comissões, visto que 
existem vários assuntos a serem tratados e que o trabalho deve ser feito com certa urgência para dar 
andamento a todo o resto dos trabalhos que devem ser feitos pelo CMDCA. 6- Presidência: A 
Presidente do CMDCA lembrou a todos que os Certificados de Regular Funcionamento foram 
expedidos com validade até dezembro/2022 e colocou em discussão a possibilidade das Instituições 
entregarem apenas o Plano de Trabalho 2022 e o Relatório de Atividades 2021. Após ponderações, 
colocado o tema para votação houve aprovação de todos os presentes. Seguindo, a Presidente que no 
dia 02/04 é comemorado o Dia Internacional de Conscientização do Autismo e sugeriu que fosse 
feito um pedido à Câmara municipal de Vereadores para que o Conselho pudesse participar de uma 
Sessão e abordasse o tema. Nesse momento o Conselheiro Vitor Pavão teceu comentários sobre a 
necessidade de maiores informações sobre o tem e propôs que o conselho agisse de forma mais ativa 
e pediu que aos demais se juntassem para pensar em uma forma que fosse mais abrangente, que 
possibilitasse o trabalho em rede e que fizesse de forma efetiva a diferença, sendo o CMDCA porta 
voz dessa causa. Nesse sentido foi proposto pela Presidente do Conselho que haja um novo encontro 
para que todos possam partilhar ideias sobre a forma mais adequada de abordar o tema. Todos 
concordaram e assim finalizaram o assunto. Seguindo a reunião a Presidente informou a todos que 
no dia 14/03/2022 houve uma reunião na Casa dos Conselhos com a Presidente da Comissão de 
Fiscalização dos Conselhos na Câmara, a Vereadora Keila do Toldo, que conheceu um pouco do 
trabalho dos Conselhos e ficou empenhada em ajudar com a divulgação da doação do imposto de 
renda desse ano de 2022.  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.  

  


