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Estimad@s companheir@s,

Iniciamos mais um ano com muitas expectativas e renovando nossas forças e cora-
gem para continuar jornada de resistência e luta em defesa de uma vida digna para todas 
e todos e contra tudo que promova injustiça e morte.

Somos um pequeno grupo de pessoas que estão em várias frentes e conectad@s pela 
amizade e fortalecimento do nosso CEDECARJ.

O ano de 2017 nos apresentou enormes desafios, retrocessos e perdas, em especial da 
nossa querida Dyrce, companheira querida e primeira presidente do CEDECARJ.

Em 2018 completaremos 9 anos de existência e resistência. Nesse sentido gostaría-
mos de partilhar um pouco dos nossos sonhos, planos e atividades para o novo ano.
Somos muito gratos e honrados em tê-l@s como integrantes do CEDECARJ, estamos 
junt@s nessa jornada.
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“Hoje eu sei que tive medo, mas sei que não fui covarde”
 (Citação de Vinicius de Moraes feita por Dyrce Drach em depoimento na 

Comissão Nacional da Verdade)



EQUIPE 2018

DIRETORIA:
Juliana Oliveira Cavalcanti Barros (Presidenta), Arnon Geraldo Damasceno (Diretor Ad-
ministrativo), Thiago Marques (Diretor Financeiro).
Conselho Fiscal: Sidney Teles, Joana Garcia, Paulo Moreira, Arão da Providencia.

EQUIPE EXECUTIVA:
Coordenação Executiva: Pedro Pereira
Coordenação Geral PPCAAM: Vera Cristina Souza
Coordenação Técnica PPCAAM: Clayse Silva

EQUIPE TÉCNICA: 
Ana Utzeri (Advogada), Viviane Aquino (Assistente Social), Marta Calvet Dias (Advoga-
da), Paulo Moreira (Advogado), Denise Bersot (Psicóloga)

EQUIPE ADMINISTRATIVA: 
Suanny Martins (Auxiliar Administrativa), Vera Pinto (Administrativa Financeira), Luciana 
Campos Pereira (Assistente Administrativa), Nancy Torres (Assistente Financeira)

Estagiárias de Serviço Social: Thuany Gomes e Patricia Lyra

Educador: Marcio Aurélio dos Santos

Comunicação Institucional: Fernanda Bussi

Motorista: Eduardo José da Silva

PROJETO JUSTIÇA RESTAURATIVA:
Renata Cordeiro – Supervisora
Alessandra Ramasine - Colaboradora
Patricia Munçone - Colaboradora
Milena Salgueiro - Colaboradora
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PARCERIAS E APOIOS:

KIYO para os direitos das crianças (Bélgica): 

Representada no Brasil por Jan Daniels, tendo sido um grande parceiro da primeira 
hora, desde 2009 vem apoiando e incentivando o CEDECARJ. A parceria foi renovada em 
2017 até 2021. O financiador principal é a Direção Geral de Cooperação ao Desenvol-
vimento e Ajuda Humanitária, do Governo da Bélgica em cooperação com o consórcio 
de ONGs KIYO/SOLDAGRO/M3M, com objetivo geral mundial “lutando pelos direitos 
humanos de segurança alimentar, saúde e direitos da criança”.

O Kiyo está presente em 3 países (Republica do Congo, Filipinas e Brasil), no Bra-
sil apoia as instituições: CEDECARJ, Associação Beneficente AMAR, PAMEN-CHEIFA, Se 
Essa Rua fosse Minha e a Rede Rio Criança (RRC).

Para o Brasil o programa tem como objetivo específico (OE15): 
“O processo de realização dos direitos da criança e do adolescente 
fica fortalecido pela responsabilização das autoridades (sujeito de 
deveres) e a conscientização e empoderamento do grupo alvo (sujei-
tos de direitos) para incentivar a sua participação ativa na conquista 
dos próprios direitos, como estipulado no ECA e na CIDC – Conven-
ção Internacional dos Direitos da Criança” 

O CEDECARJ contribuirá dentro do programa Brasil com o Resultado 4 (R4): 
“O respeito ao melhor interesse da criança e reforçado em todas as 
decisões políticas e sociais” e com os seguintes resultados interme-
diários: 1) ações jurídico-sociais para a defesa dos direitos da crian-
ça e do adolescente; 2) construindo o modelo renovador da justiça 
restaurativa juvenil; 3) produção do relatório alternativo plurianual e 
monitoramento da aplicação do relatório e recomendações Comitê 
da Criança da ONU”.

SINT MARTINUS (Holanda):

Parceiro desde 2009, tem apoiado o CEDECARJ com uma contribuição 20% de con-
trapartida do projeto do Kiyo. Tem apoiado também uma importante iniciativa de ajuda 
anual nos estudos universitários de dois jovens, Pablo e Suanny. Pablo trabalhou no 
CEDECARJ e se formou em direito. Suanny trabalha no CEDECARJ e está cursando Servi-
ço Social. Pablo e Suanny têm coisas em comum, participaram do projeto jovem apren-
diz (São Martinho e Pastoral do Menor), residem com suas famílias nas comunidades de 
Vila Kenedy e Acari, são jovens determinados e atuaram no CEDECARJ como auxiliares 
administrativos. Pablo se tornou associado do CEDECARJ.
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MISEREOR (Alemanha):

É uma organização ligada à Igreja Católica e apoia mais de 3 mil projetos em muitos 
países do mundo. Nossa parceria com a Misereor de apoio ao Projeto “Justiça Restaura-
tiva no Rio de Janeiro” teve inicio em 2016 (previsão de conclusão em 2018) com carta 
de recomendação do projeto pelo Arcebispo do Rio de Janeiro Dom Orani Tempesta, a 
partir da nossa parceria com a Pastoral do Menor. 

FAMÍLIA MENDES: 

A família da associada Celina Mendes (sobrinha neta de Dom Luciano Mendes de Al-
meida) apoia financeiramente o CEDECARJ desde 2009, uma importante ajuda na com-
plementação das despesas não previstas nos projetos e um suporte no fundo institu-
cional. Celina participou da fundação do CEDECARJ e exerceu a função de Conselheira 
Fiscal na gestão 2009/2012.

FURNAS:

Furnas (sociedade anônima de economia mista) através da sua Gerência de Respon-
sabilidade Sociocultural tem apoiado o CEDECARJ desde 2015 na impressão de exem-
plares atualizados do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) que são 
distribuídos gratuitamente para atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 
do Adolescente do Estado do Rio de Janeiro. Entre 2015 e 2017 foram distribuídos oito 
mil exemplares do ECA. 
https://cedecarj.files.wordpress.com/2017/11/livroeca2017.pdf

FÓRUM POPULAR DO ORÇAMENTO:

É uma organização apartidária que reúne pessoas e entidades interessadas em demo-
cratizar o orçamento público.

O Fórum atua desde 1995 para se tornar um instrumento legítimo de acesso às in-
formações governamentais, tentando fazer com que o governo municipal priorize as 
questões sociais. O FPO acredita que cabe à população exigir e garantir a participação 
nas decisões sobre o destino do dinheiro público.

 O CEDECA RJ é parceiro do FPORJ desde 2011 para análise do Orçamento Criança no 
Município do Rio de Janeiro.
https://medium.com/@FPO.RJ e https://www.facebook.com/FPO.Corecon.Rj/
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ASSOCIAÇÃO DE MÃES E AMIGOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE EM RISCO 
(AMAR RJ):

A AMAR RJ é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1988, composta por 
mães e responsáveis de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, 
tem como objetivo atuar na prevenção do ato infracional, na orientação e no apoio aos 
familiares de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

O CEDECARJ tem apoiado a AMAR nas orientações jurídicos sociais e defesa técnica 
de adolescentes encaminhados, produção de material com orientação que são entre-
gues às famílias nos dias de visitas às unidades de internação do DEGASE.
https://cedecarj.files.wordpress.com/2018/01/arquivo-3-amar.pdf

Folder do CEDECARJ:

https://cedecarj.files.wordpress.com/2018/01/folder-cedecarj.pdf

PROJETOS EM EXECUÇÃO:

1.  Projeto “DESAFIO CONJUNTO PARA O DIREITO DE TODOS”
Apoio KIYO E Sint Martinus
Período: 2017 - 2021
Obs: os objetivos e ações estão descritas no item da parceria na página 2.

2.  PPCAAM- PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇA-
DOS DE MORTE
Desde fevereiro de 2017 o CEDECA RJ é o responsável no Estado do Rio de Janeiro 
pela execução do PPCAAM, com todos os desafios e dificuldades características ao-
programa.

5



No final de 2017 o financiamento foi suplementado até 22 junho de 2018. O Termo 
de Colaboração é feito diretamente com o Governo Federal, sem interveniência ou 
contrapartida do Estado do RJ, o que elimina qualquer risco no repasse de recursos.

Embora sejamos contra aos desmandos e retrocessos do Governo Federal, defendemos 
o fortalecimento de programas, mecanismo e conselhos criados a partir de um processo 
de luta democrática. O PPCAAM é uma política pública importante e essencial, nesse 
sentido estamos nos dedicando para executá-lo com excelência e ao mesmo tempo 
participar de espaços de discussões e reflexões sobre a questão da letalidade contra 
crianças e adolescentes no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. 

O PPCAAM-RJ está sob a Coordenação Geral de Vera Cristina e Coordenação Técnica 
de Clayse Moreira.
https://cedecarj.org.br/atuacao/ppcaam/

Folder do PPCAAM-RJ:
https://cedecarj.files.wordpress.com/2018/01/arquivo-2-ppcaam-rj.pdf

3. PROJETO JUSTIÇA RESTAURATIVA

O projeto Justiça Restaurativa no CEDECA RJ tem como objetivo a difusão da cultura 
restaurativa, contribuindo na políticas públicas inovadoras e oferecer atendimento 
especializado para adolescentes a quem se atribui a prática de ato infracional.

O projeto iniciado em 2014 teve apoio do CONANDA e SDH até 2016, a partir desse 
ano a continuidade da execução do projeto de justiça restaurativa passou a ser apoiado 
pela organização alemã Misereor. 

Os adolescentes são encaminhados por organizações não governamentais do 
sistema DEGASE1, Centros de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS)2  
e Ministério Público3.

Para conhecer a metodologia do projeto acesse a cartilha “Justiça Restaurativa – um 
novo olhar para a experiência infracional”.
https://cedecarj.files.wordpress.com/2017/08/guiajrestaurativa_internet.pdf

Durante o período entre janeiro e dezembro de 2017 foram realizados 35 pré círculos 
com os adolescentes e as partes indicadas.  
Atualmente temos 11 (onze) adolescentes participando do procedimento restaurativo. E 
2 (dois) adolescentes derivados pela rede aguardando para participar do procedimento 
restaurativo.

Foram realizadas formações sobre Justiça Restaurativa: 

1) “Curso de Implementação do SINASE no Meio Aberto e as Práticas Restaurativas”
Público Alvo: psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, advogados do CAS, CRAS 

1 Termo de Cooperação iniciado em 2015 em fase de renovação.
2 Órgão responsável por executar as medidas socioeducativas em meio aberto, de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à 
Comunidade (PSC).
3 Estabelecido Acordo de Cooperação Técnica nº 003/2017, procedimento administrativo MPRJ 2015.00169557. Objeto: coopera-
ção para atuação no Projeto Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro, executado pelo CEDECA RJ, que consiste no atendimento de 
adolescentes a quem se atribui a pratica de ato infracional e de todos os envolvidos no conflito. Prazo de Vigência: 60 Meses. Data: 
17/03/2017.
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e CREAS do Centro do RJ - Quantidade de pessoas que concluíram o curso: 23 
profissionais.
Total de horas: 32h, com o objetivo de sensibilizar derivadores4 de casos para o 
projeto de justiça restaurativa, profissionais da Secretaria de Assistência Social 
e Direitos Humanos do munícipio do RJ com informações introdutórias sobre a 
Comunicação Não Violenta (CNV) e noções gerais sobre as práticas circulares 
restaurativas.  
https://cedecarj.org.br/2017/10/11/curso-justica-restaurativa-em-parceria-com-
a-1a-coordenadoria-de-assistencia-social-e-direitos-humanos-1a-casdh/

2) Formação para ‘Formação de Derivadores para 20 agentes pastorais com 
informações introdutórias sobre a Comunicação Não Violenta (CNV) e noções 
gerais sobre as práticas circulares restaurativas’
https://cedecarj.org.br/2017/09/25/implementacao-da-justica-restaurativa-no-
rio-de-janeiro/1

Parcerias - Projeto: Justiça Restaurativa

• Vara da Infância e Juventude (VIJ)

Realização de trabalho articulado com a Vara da Infância e da Juventude5  e Vara 
de Execuções de Medidas Socioeducativas da Comarca da Capital do Rio de 
Janeiro6 , permitindo acesso aos autos processuais dos adolescentes que estão em 
atendimento na Justiça Restaurativa.

Participação no Grupo de Reflexão sobre Justiça Restaurativa, da Coordenadoria 
Judiciária de Articulação das Varas da Infância e Juventude e Idoso (CEVIJ) e da 
Vara da Infância e Juventude da Comarca do Rio de Janeiro, através do Núcleo 
de Audiência de Apresentação (NAAP)7 . O GT JR é composto por Magistrados, 
integrantes das Secretarias de Estado ou Município, equipes técnicas e outros 
profissionais ligados ao tema “Justiça Restaurativa”, a convite do magistrado que o 
presida (Ato executivo 44/2016).

Participação em de círculo restaurativo com o Juiz Leoberto Bancher, do Programa 
Justiça Restaurativa para o Século 21 na Vara da Infância e Juventude da Capital.

4  Derivadores são instituições, pessoas ou profissionais que encaminham adolescentes com conflitos para o projeto de justiça restau-

rativa do CEDECARJ 
5  Vara responsável pelo processamento, julgamento e aplicação de medidas socioeducativas aos adolescentes a quem se atribui a 
prática de ato infracional.
6  Vara responsável pela execução das medidas socioeducativas, reavaliação das medidas socioeducativas.
7 http://webfarm.tjrj.jus.br/biblioteca/index.asp?codigo_sophia=194954&integra=1
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 • Departamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE 

O DEGASE realizou seminário em Setembro de 2017 onde o tema JR foi debatido 
em uma mesa composta por especialistas e facilitadores oriundos do I Curso de 
Formação de Mediadores especializados em Justiça Restaurativa, promovido pelo 
CEDECA RJ, na mesa intitulada: Justiça Restaurativa e Sociedade Civil. 

O CEDECA RJ participa na formação e criação do Núcleo de Justiça Restaurativa na 
Escola de Gestão Socioeducativa Paulo Freire, através da formação e sensibilização 
de profissionais e técnicos, para construção de um Sistema de Justiça Restaurativa 
sustentável a partir da experiência realizada na unidade de internação de 
adolescentes Escola João Luís Alves. 

• Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ)

Através do Acordo de Cooperação Técnica com o Centro de Mediação, Métodos 
Autocompositivos e Sistema Restaurativo do Ministério Público (CEMEAR) 
mantemos a parceria para atuação conjunta no atendimento e derivação de 
adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Realizamos a construção de um fluxo interno para o aprimoramento das atividades 
entre as instituições, assim como participação dos profissionais (facilitadores e 
mediadores) do CEMEAR nas atividades de atendimento, formação e sensibilização 
de profissionais sobre a JR. 

4. PROJETO: “Monitoramento dos Planos Estaduais de Enfrentamento à Violência   
Sexual contra Crianças e Adolescentes” (NOVO PROJETO 2017)

No final de 2017 tivemos um projeto aprovado pelo CONANDA para execução do 
projeto “Monitoramento dos Planos Estaduais de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes” 

O Termo de Fomento com o Ministério da Justiça e Fundo Nacional da Criança e 
do Adolescente (CONANDA) tem o período de execução de 18 meses (13/12/2017 a 
13/06/2019). Estamos aguardo o repasse dos recursos para iniciar a execução. Esse 
projeto será supervisionado pela associada Maria América.

5. PROJETO - ORÇAMENTO CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – OCA

No ano de 2017 o CEDECA RJ e o Fórum Popular do Orçamento – FPORJ deram 
continuidade à permanente avaliação do Orçamento Criança e Adolescente (OCA) na 
cidade do Rio de Janeiro e suas políticas públicas. Porém, tal como em 2012, no ano de 
2017 o objetivo central é o de oferecer ao prefeito eleito o resultado da pesquisa com
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os Conselhos Tutelares (CTs) sobre quais são as ações governamentais mais urgentes a  
serem efetivadas dentro da concepção do OCA. É possível acessar a pesquisa do OCA, 
sua metodologia e execução, além dos resultados desta última pesquisa e da carta 
compromisso (veja links abaixo). Todos os dados referentes aos anos anteriores foram de 
acionados pelo IPCA-E de dezembro de 2016. Os dados são do Portal Rio Transparente, 
das Prestações de Contas do Município, dos Planos Plurianuais, das Leis Orçamentárias 
Anuais e do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2017.

Jornal dos Economistas nº 331 – março de 2017, p. 14-16 
http://www.corecon-rj.org.br/anexos/61EF9AD9FAF9D9D48E4384BD7AF32093.pdf

Pesquisa disponível no site do CEDECA RJ:
https://cedecarj.files.wordpress.com/2017/08/lugar-de-crianccca7a-ecc81-no-
orccca7amento-pucc81blico-cedeca-fpo-rj.pdf

Em maio de 2017 o CEDECARJ encaminhou um ofício ao Prefeito do Rio de Janeiro 
solicitando audiência para apresentação dos resultados da pesquisa do orçamento 
criança. Em resposta ao ofício a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos 
Humanos agendou uma reunião com o Subsecretário Damião Paiva, o encontro 
aconteceu no auditório do Conselho Regional de Economistas, onde foi apresentado ao 
Subsecretário os resultados da pesquisa e se comprometeu em agendar uma audiência 
com o prefeito e secretários para apresentação da pesquisa. Em setembro de 2017 o 
subsecretário foi exonerado com a mudança de gestor da secretaria.
https://cedecarj.org.br/2017/07/03/apresentacao-de-pesquisa/

No segundo semestre de 2017, o CEDECA RJ e o Fórum Popular do Orçamento (FPO) 
participaram como parceiros externos do curso de extensão “IEO$ - O Instituto de 
Economia Olha o Orçamento”, iniciativa do Instituto de Economia da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ) com a coordenação dos professores Alexandre 
Freitas e Karla Lundgren. O projeto buscou integrar a pesquisa no âmbito do orçamento 
público – no qual colaboramos com o conhecimento técnico – à comunidade externa 
a universidade, compartilhando os conhecimentos adquiridos com agentes sociais 
interessados no assunto. Tais esforços realizados culminaram em um seminário realizado 
no dia 14 de dezembro, no auditório Pedro Calmon, onde os alunos apresentaram o 
resultado de suas pesquisas para outros discentes, docentes, conselheiros tutelares, 
líderes comunitários, entre outros agentes. Nesta matéria, iremos explicar a trajetória 
do projeto, o conteúdo da pesquisa e os resultados obtidos. Todos os dados foram 
deflacionados para setembro de 2017 pelo IPCA-E1.

Jornal dos Economistas nº 341 – janeiro de 2018, p. 13-15 - 
http://www.corecon-rj.org.br/anexos/6F461A5E9446834EF4D985478A4819F3.pdf

Divulgação do EVENTO 
https://cedecarj.org.br/2017/12/04/evento-sobre-orcamento-crianca/
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SUSTENTABILIDADE:

Esse é um tema da maior relevância para a continuidade das nossas ações, por esta 
razão buscamos insistentemente novas formas de garanti-la.

Embora nesse momento estejamos executando projetos da maior relevância dentro 
das temáticas da socioeducação, justiça restaurativa, proteção, criança em situação 
de rua e do fortalecimento do enfrentamento da violência sexual, os recursos são 
dirigidos restritamente ao cumprimento das atividades propostas e parte dos recursos é 
contrapartida do CEDECARJ que devem ser cobertas pelo fundo institucional.

O nosso fundo institucional é garantido por doações que recebemos de forma 
contínua pela Família Cândido Mendes, por assessorias que realizamos para municípios 
(capacitação e Assessoria).

Com o objetivo de facilitar as doações implantamos um sistema de doações no nosso 
site 
https://cedecarj.org.br/participe/
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ARTICULAÇÃO Representação do 
CEDECA RJ

ANCED
(Seção DCI Brasil)

Associação Nacional de Centros de De-
fesa dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Seção da Defense for Children 
Internacional - DCI no Brasil) 
http://www.anced.org.br/
https://defenceforchildren.org/

Clayse / Pedro

Rede ECPAT – Brasil

Eliminação da Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes – Coordenação 
Colegiada 2015/2018. 
http://ecpatbrasil.org.br/

América/Nancy

Rede Não Bata Eduque

Campanha a favor dos direitos das crian-
ças e dos adolescentes e contra os castigos 
físicos e humilhantes. (Grupo Gestor)
http://naobataeduque.org.br/

Pedro/Vera

REDE RIO CRIANÇA

Rede composta por 16 organizações não 
governamentais cujo o objetivo é reali-
zar ações coordenadas de atendimento 
a crianças e adolescentes que vivem nas 
ruas da Cidade do Rio de Janeiro.

Pedro / Viviane

Fórum DCAERJ
Fórum dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do Estado do Rio de Janeiro Pedro / Viviane

Fórum RIO
Fórum Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente

América/ Nancy/ 
Pedro

GDI Justiça 
Restaurativa – Grupo 

Reflexivo (CEVIJ/ TJRJ)

Grupo de Diálogo Interinstitucional 
(GDI) criado pela Coordenadoria Judici-
ária de Articulação das Varas da Infância 
e Juventude e do Idoso (CEVIJ) do Tri-
bunal do Justiça do Rio de Janeiro, tem 
por objetivo refletir sobre a intervenção 
restaurativa no atendimento a adolescen-
tes em conflito com a lei.

Pedro

GT – DEGASE

Grupo de Trabalho criado pelo Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CEDCA com objetivo de 
monitorar o sistema socioeducativo e 
constrituir na implementação do 
SINASE

Vera / Viviane
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ARTICULAÇÃO Representação do 
CEDECA RJ

GDI – Medidas Socio-
educativas em Meio 

Aberto (CEVIJ/ TJRJ)

Grupo de Diálogo Interinstitucional 
(GDI)  criado pela Coordenadoria 
Judiciária de Articulação das Varas da 
Infância e Juventude e do Idoso (CEVIJ) 
do Tribunal do Justiça do Rio de Janei-
ro, que visa diagnosticar os problemas 
apresentados durante o cumprimento 
de medidas socioeducativas em meio 
aberto, discutindo propostas que possam 
melhorar a execução das medidas.

Pedro

GT Primeira Infância

Grupo de Trabalho criado pelo CMDCA 
Rio para elaboração e monitoramento do 
Plano Municipal pela Primeira Infância

Marcia Oliveira 
(associada) coor-
denadora da Rede 
Não Bata Eduque

GT Medidas em Meio 
Aberto (CMDCA)

Grupo de Trabalho criado pelo CMDCA 
Rio para avaliação e monitoramento do 
Sistema Socioeducativo em Meio Aber-
to – Liberdade Assistida e Prestação de 
Serviços à Comunidade.

Pedro / Paulo

Comitê Megaeventos
Comitê de Proteção Integral a Crianças e 
Adolescentes nos Megaeventos do Rio de 
Janeiro.

América

Comitê de Prevenção de 
Homicídios.

Comitê para Prevenção de Homicídios 
de Adolescentes no Rio de Janeiro é uma 
instância intersetorial de pesquisa, deba-
te, mobilização e incidência em políticas 
públicas com ações convergentes para 
prevenir novos homicídios na adoles-
cência e garantir o direito à vida de cada 
adolescente no Rio de Janeiro.

Vera / Clayse

Conselho Gestor do 
PPCAAM RJ

O Conselho tem entre outras atribui-
ções acompanhar e avaliar a execução 
do PPCAAM-RJ. Sendo composto pelas 
seguintes instituições: Secretarias de 
Estado de Assistência Social e Direitos 
Humanos, Segurança, Educação, TJRJ, 
MP, CEDECARJ, FIA, Associação de
Conselhos Tutelares, Conselho Estadual 
da Criança e do Adolescente, Conselho 
Estadual de Direitos Humanos (Decreto 
Estadual nº44.043/13)

Vera / Clayse
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ARTICULAÇÃO Representação do 
CEDECA RJ

Comitê de Fortalecimento 
dos Conselhos Tutelares do 

Rio de Janeiro

Comitê formado pela Arquidiocese 
do RJ (Pastoral do Menor) com obje-
tivo de fortalecer as ações do Conse-
lho Tutelar do Município do Rio de 
Janeiro. O Comitê tem a participação 
de conselheiros tutelares eleitos liga-
dos a Arquidiocese que participaram 
da formação feita pelo CEDECARJ

Pedro / Vera

CANDIDATURA DO CMDCA - RIO

Decidimos nos candidatar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA Rio, as associadas América e Nancy se colocaram à disposição para 
representar o CEDECARJ (veja cronograma abaixo).

Ao longo desses 9 anos de existência optamos em não concorrer aos conselhos em 
razão do reduzido número de profissionais da equipe, tendo em vista que estes espa-
ços exigem uma disponibilidade de tempo para uma atuação de qualidade (assembleias 
ordinárias, extraordinárias, comissões, representações, etc.). Felizmente duas associa-
das se dispuseram a enfrentar esse desafio, temos certeza que cumprirão muito bem 
essa função caso sejamos eleitos, tendo em vista a experiência e compromissos que 
são marcar de suas trajetórias de vida.

Nossa principal motivação para concorrer ao CMDCA é no sentido de contribuir 
para resgatar e fortalecer a natureza desse espaço democrático. 
Lamentamos profundamente a forma como o CMDCA Rio tem conduzido o debate 
sobre a política da infância e a forma autoritária que tem tomado suas decisões, com-
prometendo a natureza do conselho e de forma direta responsabilizando seus conse-
lheiros. 

Um fato recente foi a aprovação de deliberações (Del. 1.254/17) que ameaçam o 
Fundo da Infância (por captação de recursos do FIA diretamente para projetos das 
Secretarias de Educação e Assistência Social – Decreto Municipal nº 43.920, 1/11/17)). 
O CEDECA RJ formalizou noticia a Promotoria de Tutela Coletiva que considerou o 
Decreto e a Deliberação inconstitucionais, instaurando um inquérito civil público e 
notificando o CMDCA Rio.

13



Cronograma:

1- Inscrição das entidades candidatas - do dia 06/12/2017 até o dia 31/01/2018, no Pro-
tocolo Geral da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
2- Inscrição das entidades eleitoras - até às 17 horas do dia 31/01/2018, no Protocolo Ge-
ral da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, ou no dia da eleição, com ofício em papel 
timbrado da entidade, assinado pelo representante legal, indicando o nome e número 
de RG e CPF do eleitor
e com a cópia do certificado de registro no CMDCA-Rio.
3-  Publicação da relação das entidades candidatas, local do pleito e
cédula eleitoral - até o dia 16/02/2018.
4- Votação - dia 26/02/2018, das 14 às 17 horas, no Centro de Pós Graduação
da Faculdade Mackenzie, à Avenida Rio Branco, n.º 277, Grupo 302, Centro.
5- Publicação do resultado do Pleito - 28/02/2018.
6- Posse dos conselheiros eleitos - assembleia do CMDCA-Rio do dia 12/03/2018. 
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