
 

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2 

2020. 3 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às quatorze horas e quinze minutos, 4 

em videoconferência - Plataforma Zoom, reuniram-se representantes do Conselho Municipal dos 5 

Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA-Rio, com a presença de conselheiros de direitos, 6 

titulares e suplentes, e de convidados, para tratar do seguinte assunto: 1-Aprovação do Plano de 7 

Implementação do SIPIA na Cidade do Rio de Janeiro. A assembleia foi iniciada pela 8 

presidente do CMDCA-Rio, conselheira Nancy Soares Torres, desejando boas vindas aos 9 

participantes, em especial aos conselheiros tutelares presentes e ao Subsecretário de Direitos 10 

Humanos da SMASDH, passando a este a palavra. O senhor Nayt Júnior saudou aos presentes e 11 

agradeceu o convite e a possibilidade de estarem acrescentando e construindo, juntos, as 12 

políticas públicas para a infância e a adolescência. Declarou que se fazia acompanhar pela 13 

equipe da SUBDH, senhora Ana Paula Guarani, senhor Luiz Claudio de Santana e senhora 14 

Juliana, técnica da matéria. A Presidente destacou que o SIPIA-CT fora pauta da última 15 

assembleia do CMDCA-Rio e, após a discussão na Mesa Diretora sobre a importância deste 16 

sistema, requereu uma Deliberação, motivando esta assembleia extraordinária. Passou-se à 17 

Leitura da Deliberação nº 1.398/2020 ASDH/CMDCA, que estabelecia que o SIPIA-CT– Sistema 18 

de Informação para a Infância e Adolescência - módulo Conselho Tutelar seria o sistema a ser 19 

implementado no Município do Rio de Janeiro. Ao concluir a leitura, a presidente abriu para as 20 

observações dos participantes. A senhora Milena Salgueiro, do Conselho Tutelar de Vila Isabel, 21 

perguntou quem comporia o conselho gestor do SIPIA-CT Municipal. A Presidente esclareceu que 22 

pelo que foi entendido na apresentação do Sr. Sérgio Teixeira, do Comitê Estadual, durante a 23 

última assembleia, seria um Comitê a ser organizado pelo CMDCA-Rio, com a representação de 24 

diversos órgãos. A senhora Milena Salgueiro destacou que a ACETERJ – Associação de 25 

Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro compunha o Conselho Gestor Estadual e que 26 

se fazia importante a representação de um conselheiro tutelar no Conselho Gestor Municipal, 27 

devendo este ser indicado por Assembleia dos Conselheiros, defendendo que fosse um 28 

conselheiro tutelar em atuação neste mandato. O senhor Nayt Junior solicitou que a SUBDH 29 

estivesse presente neste Comitê Gestor e sugeriu que nesta assembleia se tratasse da estrutura 30 

mínima para o funcionamento do SIPIA-CT. A Presidente informou que em mesa diretora o 31 

colegiado decidira por esta Deliberação e que, posteriormente, discutiriam a deliberação sobre o 32 

conselho gestor municipal do SIPIA, apresentando uma Recomendação sobre a estrutura 33 

necessária para o funcionamento do SIPIA no Município do Rio de Janeiro. A coordenadora da 34 

Comissão de Garantia de Direitos do CMDCA-Rio, Sra. Miná Taam, informou sobre as reflexões 35 

da Comissão sobre o SIPIA, entendendo ser atribuição desta Comissão, e do Comitê Gestor, 36 

fazer um levantamento, um questionário a ser tabulado, sobre os equipamentos e  as 37 

necessidades  básicas dos conselhos tutelares, buscando identificar o que existia, o que era 38 

preciso e  qual o histórico de cada conselho. Destacou a importância de contar com a assessoria 39 

do senhor Sérgio Teixeira, do Conselho Estadual, para o feito. A presidente ressaltou que o tema 40 

poderia ser tratado na mesa diretora. A conselheira Lucimar Correa, respondendo ao 41 

subsecretário Nayt Junior, assegurou que, com certeza, a SUBDH iria compor o Comitê Gestor 42 

Municipal. O senhor Nayt Junior solicitou que o senhor Luiz Cláudio de Santana, coordenador dos 43 

conselhos tutelares, e um servidor do setor de informática da SMASDH, acompanhassem, pois já 44 

tinham um diagnóstico, a ser atualizado para a implantação do SIPIA na Cidade. A presidente 45 

propôs que a reunião da Comissão fosse ampliada, com a presença dos profissionais da SUBDH, 46 

do Sérgio Teixeira, de conselheiros tutelares e quem mais pudesse contribuir com a questão das 47 

necessidades e estrutura dos conselhos tutelares. O conselheiro tutelar Heitor Esteves, do 48 

Conselho Tutelar do Méier, informou que em reunião com o subsecretário Nayt Junior, o seu 49 

colegiado apontou para a necessidade do aporte tecnológico, que estava defasado, mas também 50 

para as necessidades estruturais do CT Méier, que requeria uma sala de atendimento adequada 51 

ao ambiente SIPIA. Os conselheiros de direitos do CMDCA-Rio procederam à votação, sendo a 52 



 

deliberação aprovada pelos onze conselheiros de direitos presentes. Os conselheiros tutelares 53 

informaram sobre o Encontro Estadual de Monitoramento do SIPIA. Não havendo mais assunto a 54 

ser tratado, a reunião foi encerrada às 15h00 e a ata segue assinada pela Presidente e Primeira e 55 

Segunda Secretárias, em 26 de outubro de 2020.        56 
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