
  

 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2 

2021. 3 

Aos oito dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dezesseis 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 dos conselheiros, titulares 6 

e suplentes, e participantes, para tratar dos seguintes assuntos: 1-Leitura e aprovação das 7 

atas das assembleias de 08 e 22 de fevereiro de 2021; 2-Apresentação do estudo “Análise 8 

Sintética: A Política Municipal de Ações de Apoio Socioeducativo a Crianças e 9 

Adolescentes” - Equipe Técnica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; 3-10 

Apresentação da Execução Orçamentária e Financeira do FMADCA – Exercício 2020 – Sr. 11 

Orlando Xavier, da Secretaria Municipal de Assistência Social; 4-Deliberação do parecer 12 

do CMDCA-Rio quanto à repartição, à transferência e à aplicação de recursos do 13 

FMADCA  – exercício 2020; 5-Deliberação de Registro de entidades; 6-Deliberação de 14 

alteração na composição da Mesa Diretora do CMDCA-Rio; 7-Informes das Comissões; 8-15 

Informes Gerais. A assembleia foi iniciada pela conselheira Lucimar Correa Pereira que a 16 

presidiu, uma vez que a presidente estava de férias e a vice-presidência foi deliberada nessa 17 

assembleia. A conselheira Lucimar Pereira deu as boas vindas aos participantes e solicitou a 18 

apresentação de todas as mulheres em ato comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. 1-19 

Leitura das atas das assembleias de 08 e 22 de fevereiro de 2021: após os acertos de 20 

inclusão de valores, as atas foram aprovadas pelos conselheiros de direitos presentes à 21 

assembleia. 2-Apresentação do estudo “Análise Sintética: A Política Municipal de Ações 22 

de Apoio Socioeducativo a Crianças e Adolescentes” - Equipe Técnica do Ministério 23 

Público do Estado do Rio de Janeiro: a Dra. Patrícia Hauer, promotora de justiça da 2ª 24 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude da Capital, assinalou que 25 

esse estudo fora entregue à Comissão de Políticas Públicas do CMDCA-Rio, em outubro de 26 

2019, e a ideia foi de apresentar, em conjunto com o Dr. Marcos Fagundes, promotor de justiça 27 

da Tutela Coletiva da Educação, e com a equipe técnica do CAO Infância. Foram enfáticos em 28 

reforçar que Apoio Socioeducativo em Meio Aberto não era Medida Socioeducativa em Meio 29 

Aberto, sendo que o primeiro baseava-se em ações de prevenção, conforme previsto no 30 

Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. Informaram, também, que foi a deliberação deste 31 

Conselho (Nº 1.245/2017) que estimulou essa pesquisa: rede de apoio e prevenção às 32 

vulnerabilidades e riscos sociais de crianças e adolescentes e a política municipal de ações 33 

socioeducativas em meio aberto - ASEMA, com um olhar sobre a rede de proteção e o 34 

cumprimento da legislação. Foram percebidas algumas lacunas e dificuldades como a 35 

precarização do ambiente de trabalho e o investimento na qualificação de recursos humanos. 36 

Foram realizadas visitas em algumas instituições com roteiro de informações. Percebeu-se que 37 

60% das instituições possuíam, também, inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social 38 

– CMAS, com planos de trabalho muito semelhantes em relação ao serviço de convivência e 39 

fortalecimento de vínculos - SCFV. Verificou-se que havia uma integração frágil entre as 40 

políticas de saúde, educação e assistência social, onde crianças em reinserção social nem 41 

sempre eram inseridos nos demais serviços ofertados, como SCFV. Foi ressaltado que a 42 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS tinha uma plataforma de diagnóstico que 43 

possibilitava a identificação de vulnerabilidades, mas com lacunas para a faixa etária de 0-6 44 

anos. A conselheira Maria America Diniz Reis apresentou a proposta de uma reunião conjunta 45 

entre as Comissões de Garantia de Direitos e de Políticas Públicas para pensar esses 46 

encaminhamentos conjuntos, com a Dra. Patrícia Hauer e o Dr. Marcos Fagundes. A 47 

conselheira Lucimar Pereira reforçou a importância dessa reunião, bem como com as 48 

instituições, como forma de aprofundar esse estudo e de como resgatar isso nos planos de ação 49 

e de aplicação do CMDCA-Rio, para assegurar um trabalho mais efetivo e melhorias das ações 50 

desenvolvidas, lembrando que ASEMA tinha um cunho preventivo, social e educativo. Ficou 51 

marcada para o dia 26 de abril, às 14 horas. Inversão de Pauta: 5-Deliberação de Registro de 52 



 
 
 

entidades: foram feitos questionamentos acerca do Certificado de Aprovação do Corpo de 53 

Bombeiros e esclarecimentos sobre o edital Itaú Social. Após longo debate, percebeu-se que 54 

essa deliberação exigia mais debates, não sendo colocada em votação. 3-Apresentação da 55 

Execução Orçamentária e Financeira do FMADCA – Exercício 2020: o Sr. Orlando Xavier, 56 

da Assessoria de Captação de Recursos/SMAS, informou que, conforme combinado com a 57 

Comissão de Orçamento, essa apresentação passaria a ser trimestral. Em seguida, apresentou 58 

informações sobre a reprogramação de saldos para o ano de 2021 (Fonte 313 – 59 

reprogramação/restos a pagar), no valor de 7.936.338,89 (sete milhões, novecentos e trinta e 60 

seis mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). Além desse recurso, havia 61 

uma previsão orçamentária de 2.813.505,00 (dois milhões, oitocentos e treze mil e quinhentos e 62 

cinco reais) - fonte 113, que eram recursos novos. Tinha-se, ainda, a missão, neste ano de 63 

2021, de elaboração do PPA (Plano Plurianual) e envio até 14.04.2020 (LDO – Lei de Diretrizes 64 

Orçamentárias). 4-Deliberação Nº 1.410/2021, que trata do parecer do CMDCA-Rio quanto à 65 

repartição, à transferência e à aplicação de recursos do FMADCA – exercício 2020: após a 66 

leitura, foi aprovada por unanimidade. 6-Deliberação de alteração na composição da Mesa 67 

Diretora do CMDCA-Rio: após a leitura foi aprovada por unanimidade, mas a conselheira 68 

Lucimar Pereira registrou a importância da composição da Corregedoria ser votada em 69 

deliberação específica e não conjuntamente com a referente à mesa diretora. Não havendo 70 

mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às17h52 e a ata segue assinada pela 71 

conselheira que presidiu e Segunda Secretária, em 08 de março de 2021. 72 
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Lucimar Pereira 76 

Primeira Secretária 77 
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