
  

 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2021. 2 

 3 

Aos dez dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e dezessete 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 e 6 

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

ata da assembleia de 12 de abril de 2021; 2-18 de maio – Dia Nacional de Combate ao 8 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes; 3-Deliberação de reativação do 9 

GT da 1ª Infância; 4-Deliberação de criação do GT de Revisão do Plano Municipal de 10 

Convivência Familiar e Comunitária, com foco na implementação do Programa de 11 

Apadrinhamento; 5-Deliberação Regularidade 2021; 6-Alteração na Mesa Diretora – 12 

alternância governamental e não governamental; 7-Informes das Comissões; 8-Informes 13 

Gerais. A assembleia foi iniciada pela conselheira Lucimar Pereira que explicou que a presidente 14 

Nancy Torres estava afastada, se recuperando da Covid-19. Informou, também, sobre a 15 

assembleia extraordinária, agendada para o dia 17 de maio, para tratar das alterações no 16 

Regimento Interno do CMDCA-Rio. Fez menção à difícil semana com atos de violência. Em 17 

seguida passou para o primeiro ponto de pauta: 1-Leitura e aprovação da ata da assembleia de 18 

12 de abril de 2021: a conselheira Maria America Diniz Reis solicitou o acréscimo de que 19 

considerava que o regimento interno era muito importante e, por isso, as contribuições do Fórum 20 

DCA e do maior número de conselheiros era fundamental. Após este ajuste, a ata foi aprovada 21 

por unanimidade. Dando prosseguimento, foi feita a leitura do folder do CMDCA-Rio em 22 

homenagem ao dia das mães. 2-18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e 23 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes: a vereadora e conselheira do CMDCA-Rio 24 

Thaís Ferreira agradeceu o convite e reforçou a importância de fortalecer os espaços de controle 25 

social e a ocupação dos mesmos. Falou, também, da importância do tema para discussão sobre 26 

abuso, exploração e violência contra crianças, adolescentes e jovens. Ressaltou que milhares de 27 

crianças tiveram sua infância interrompida por atos de violência. A conselheira Lucimar Pereira 28 

reforçou a importância do tema e da Comissão da Criança e do Adolescente da Câmara 29 

Municipal, indagando sobre como esta vinha atuando. A vereadora Thaís Ferreira informou que, 30 

infelizmente, essa ainda não era uma pauta priorizada como deveria e que a pretensão era 31 

trabalhar melhor o orçamento criança. Os conselheiros Maria America Diniz Reis e Marcos Bazém 32 

parabenizaram a fala que contemplou a doutrina da proteção integral, reforçando os cuidados pós 33 

traumas e a responsabilidade e papel masculino dentro dessa temática. A Sra. Eliana Olinda 34 

Alves falou sobre o trabalho realizado na Unidade de Reinserção Social - URS Casa das 35 

Margaridas, que atendia mulheres grávidas ou com bebês em situação de rua e/ou com uso de 36 

drogas. E que, infelizmente, estava sendo ameaçada de fechamento. A conselheira Inês Salles 37 

sugeriu uma agenda criança e adolescente como prioridade absoluta com os impactos do racismo 38 

estrutural nas violências. A conselheira Érica Arruda reforçou a felicidade com a presença da 39 

Vereadora, porque o Legislativo não vinha participando das ações do CMDCA-Rio. A Dra. Rosana 40 

Cipriano sinalizou que para se falar em política pública concreta e eficaz era preciso gerir bem os 41 

recursos orçamentários. Para tal, defendeu como indispensável a participação em todas as 42 

etapas do ciclo orçamentário, em especial neste ano, onde seria construído do Plano Plurianual – 43 

PPA. A vereadora Thais Ferreira falou da proposta da criação do Índice Carioca da Infância. A 44 

conselheira Lucimar Pereira reforçou a importância do poder de organização e pressão da 45 

sociedade.  3-Deliberação de reativação do GT da 1ª Infância; 4-Deliberação de criação do 46 

GT de Revisão do Plano Municipal de Convivência Familiar e Comunitária, com foco na 47 

implementação da Política de Apadrinhamento e 5-Deliberação Regularidade 2021: após a 48 

leitura, as três deliberações foram aprovadas por unanimidade. 6-Alteração na Mesa Diretora – 49 

alternância governamental e não governamental: a conselheira Lucimar Pereira explicou que o 50 

mandato dos conselheiros de direitos do CMDCA-Rio era de dois anos e que a cada ano havia 51 

uma alternância na composição da Mesa Diretora. Sendo assim, a presidência passava, a partir 52 



 
 
 

desta data, à representação governamental. Foi aprovada deliberação de mudança na 53 

composição da mesa diretora do CMDCA-Rio. 7-Informes das Comissões: os termos de 54 

fomento das entidades de acolhimento institucional e de atendimento a crianças e adolescentes 55 

em situação de rua, a serem financiados pelo Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da 56 

Criança e do Adolescente, no contexto da mitigação reflexos da COVID-19 estavam sendo 57 

assinados; o edital Santander era apenas para municípios de até 1,5 milhão habitantes e o edital 58 

Itaú Social ainda não lançara as regras; os processos de diagnóstico e de capacitação para 59 

agentes de medidas socioeducativas estavam em fase no pregão. 8-Informes Gerais: leitura de 60 

nota de repúdio contra as ações da Polícia Civil do Rio de Janeiro na Comunidade do 61 

Jacarezinho, que foi aprovada pelos presentes, requerendo pequenos ajustes. Em nome da 62 

presidente Nancy Torres, a conselheira Lucimar Pereira agradeceu todo apoio e colaboração 63 

nesse um ano na presidência e com reuniões remotas em função da pandemia. Não havendo 64 

mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17h40 e a ata segue assinada pelas 65 

Primeira e Segunda Secretárias, em 10 de maio de 2021. 66 
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Lucimar Pereira 69 

Primeira Secretária 70 
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Marcia Rodrigues Pires  73 

Segunda Secretária 74 


