
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 1 

E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 13 DE JANEIRO DE 2020. 2 

Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e dezenove minutos, no 3 

auditório do CASS, à Rua Afonso Cavalcanti, nº 455/Subsolo, Cidade Nova, reuniram-se 4 

representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a presença 5 

de conselheiros, titulares e suplentes, e convidados, cujos nomes e assinaturas constam no livro 6 

de presença, para tratar dos seguintes assuntos: 1-Leitura e aprovação de ata de assembleia 7 

ordinária do dia 09 de dezembro de 2019; 2-Deliberação de Registros; 3-Eleição da 8 

Sociedade Civil 2020/2022 – Cronograma do processo de escolha; 4-Eleição CT 2020-2023 – 9 

posse dos eleitos; 5-Informes. A conselheira e primeira secretária do CMDCA-Rio, Vania Mara 10 

Rodrigues, iniciou a assembleia saudando os presentes. Informou sobre ausência por férias da 11 

presidente e da vice presidente do CMDCA-Rio. Apresentou os conselheiros de direitos Erika 12 

Oliveira da Silva e Geciel de Almeida, que junto com ela e Maria America Diniz Reis, coordenariam 13 

os trabalhos da assembleia. Foi registrada a presença de oito conselheiros de direitos na 14 

assembleia. 1-Leitura e aprovação de ata de assembleia ordinária do dia 09 de dezembro de 15 

2019: A ata da Assembleia Ordinária do dia 09 de dezembro de 2019 foi lida pela conselheira 16 

Maria America Diniz Reis e aprovada com sete votos e uma abstenção, da conselheira Erika 17 

Oliveira da Silva, que não esteve presente àquela reunião.  2-Deliberação de Registros: a 18 

conselheira Erika Oliveira da Silva fez a leitura da Deliberação n.º 1.369/2020, que dispunha sobre o 19 

registro das entidades no CMDCA-Rio, que foi aprovada por unanimidade. 4-Eleição CT 2020-2023 – 20 

posse dos eleitos: a conselheira de direitos e membro da comissão de organização do processo 21 

de escolha de conselheiros tutelares, Luana Silveira, informou que os novos conselheiros 22 

tutelares foram empossados no dia 10/01/2020, em evento solene na sede do Governo Municipal, 23 

no bairro de Botafogo. 3-Eleição da Sociedade Civil 2020/2022 – Cronograma do processo de 24 

escolha: a conselheira Maria America Diniz Reis retomou a Deliberação n.º 1.366/2019, aprovada 25 

na assembleia de nove de dezembro, que regulamentava o processo de escolha dos novos 26 

representantes da sociedade civil no CMDCA-Rio – mandato 2020/2022. A conselheira reforçou o 27 

direito de participação das entidades de atendimento regularmente registradas no CMDCA-Rio, 28 

seja como candidatas, seja como eleitoras. Falou da importância do espaço de participação do 29 

Conselho de Direitos, no contexto das políticas públicas para a infância e juventude. Foram 30 

esclarecidas dúvidas sobre o edital de escolha, com reforço do cronograma de inscrição de 31 

candidatos e data da eleição. A conselheira Maria America Diniz Reis solicitou que os 32 

representantes das entidades presentes à assembleia contribuíssem na divulgação do processo 33 

de escolha. Foi informado que o Edital encontra-se disponível no site do CMDCA-Rio e já havia 34 

sido encaminhado por e-mail às entidades registradas. Falou da experiência pessoal no seu 35 

primeiro mandato como conselheira de direitos e de como fora enriquecedor. 5-Informes: a 36 

conselheira Vania Mara Rodrigues informou que, no último dia 26 de dezembro, fora publicado o 37 

Decreto Municipal n.º 47.040, que instituiu, no âmbito Municipal, a Comissão Intersetorial do 38 

Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo. O conselheiro Geciel de Almeida, coordenador 39 

do Grupo de Trabalho de Medidas em Meio Aberto, informou sobre os trabalhos desenvolvidos 40 

pelo GT, que tinha como objetivo o monitoramento da implementação do Plano Decenal de 41 

Medidas em Meio Aberto. O Grupo se reunia mensalmente e tinha na sua composição 42 

representantes de entidades do sistema de garantia de direitos envolvidas no atendimento ao 43 

adolescente em cumprimento de medida socioeducativa no meio aberto. A comissão intersetorial 44 

e a coordenação do sistema municipal de atendimento socioeducativo era meta do Plano 45 

Decenal. Ressaltou que o enfrentamento à violência juvenil era de toda a sociedade e lembrou do 46 

caráter reparatório que as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente deviam ter, embora 47 

não fosse realidade na conjuntura carioca e brasileira. A conselheira Maria America Diniz informou 48 

que o relatório da implementação da Política de Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto 49 

estava na sua fase final de revisão e seria apresentado em assembleia futura do CMDCA-Rio. 50 

Cumprimentou o conselheiro Geciel de Almeida pela atuação do Grupo, avaliado por esta como o 51 

trabalho mais coeso do CMDCA-Rio nesta gestão, muito em função do comprometimento pessoal 52 



 

do conselheiro com a ação. Informou, ainda, que o instrumento para contratação de empresa para 53 

elaboração do diagnóstico da situação da infância e adolescência do município estava na fase 54 

final de ajustes para a licitação. O Sr. Luiz Frota, do Instituto UNICIRCO, falou da experiência da 55 

entidade que representava – escola de circo, que atuava na região de São Cristóvão (Quinta da 56 

Boa Vista) e Santa Cruz, colocando-se à disposição para contribuir com os trabalhos do GT de 57 

Medidas em Meio Aberto. A conselheira Vania Mara Rodrigues informou que o arresto de recursos 58 

da Prefeitura do Rio de Janeiro, noticiado na imprensa, em final de dezembro, para cobrir dívidas 59 

com pessoal terceirizado da Secretaria Municipal de Saúde, havia atingido o Fundo Municipal 60 

para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a retirada de sua conta corrente, 61 

no dia 17/12/2019, do valor de R$ 4.871.447,72 (quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil, 62 

quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), com a rubrica “transferência 63 

depósito judicial”. Frisou que o CMDCA-Rio não foi noticiado do fato e que só teve acesso à 64 

informação por ocasião da solicitação do extrato bancário da conta corrente, em início de janeiro 65 

de 2020. Informou de reuniões com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos para 66 

buscar orientação sobre a ação, sem sucesso, uma vez que esta informara ser de 67 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda. Informou que foi aberto procedimento 68 

administrativo para, oficialmente, solicitar esclarecimento e reposição dos recursos do FMADCA 69 

arrestados. Ofício à 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude 70 

também fora enviado, notificando o fato. A Sra. Tatiana Bastos, representante do Instituto de 71 

Direito Coletivo, perguntou o que impactou nos pagamentos dos convênios vigentes. A 72 

conselheira Vania Mara Rodrigues informou que até dezembro os pagamentos às instituições 73 

foram realizados, às que apresentaram todos os documentos exigidos até o período concluído.  À 74 

época todas receberam e-mail comunicando as datas de repasse e ainda solicitando que 75 

informassem caso não recebessem. Esclareceu que na existência de instituição que não 76 

apresentassem a documentação o pagamento não era realizado até que a situação se 77 

regularizasse. Informou, ainda, que o CMDCA-Rio vinha se organizando para elaborar um 78 

protocolo de otimização do processo como um todo - fiscalização, entrega dos documentos e 79 

homologação, para garantir o repasse em dia. A Sra. Elizângela Hipólito, representante do 80 

Instituto Macedo Soares, perguntou se essa retirada da conta do FMADCA implicava nos 81 

pagamentos dos convênios. Foi respondido que no presente momento o orçamento estava 82 

fechado. Mas, sem o retorno para a conta corrente até o mês de maio de 2020, não teria recursos 83 

para pagamento dos mesmos.  A Sra. Tatiana Bastos informou que no dia 12/02/2020, às 09h30, 84 

estava agendado, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Centro do Rio de Janeiro, o 85 

evento “Transparência e MROSC: Fortalecimento do Terceiro Setor”. Não havendo mais assunto a 86 

ser tratado, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e a ata segue assinada pela primeira e 87 

segunda secretárias, em 13 de janeiro de 2020. 88 
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