
  

 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2 

2021. 3 

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e vinte e três 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-Comemoração dos 31 7 

anos do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA; 2-Leitura e aprovação das atas das 8 

assembleias de 14 e 21 de junho de 2021; 3-Alteração do Plano de Aplicação do FMADCA – 9 

Exercício 2021; 4-Seleção de Projetos - Chamamento Público 2021; 5-Regimento Interno 10 

dos Conselheiros Tutelares; 6-Registros de entidades e Regularidade 2021; 7-Informes das 11 

Comissões; 8-Informes Gerais. A presidente Érica Arruda iniciou a assembleia falando da 12 

importância dos trinta e um anos de Estatuto da Criança e do Adolescente. Apresentou um vídeo 13 

elaborado pelos adolescentes da Unidade de Reinserção Social Paulo Freire, seguido da fala dos 14 

mesmos, que foi muito elogiada pelos presentes. O Senhor Adolfo Breder sugeriu que a cada 15 

assembleia tivesse uma apresentação breve de uma entidade. 2-Leitura e aprovação das atas 16 

das assembleias de 14 e 21 de junho de 2021: após a leitura das atas, ambas foram aprovadas 17 

por unanimidade. A vice-presidente Nancy Torres reforçou a necessidade do Regimento Interno 18 

do Conselho ser publicado como Decreto do Prefeito, como meio de fortalecer seu cumprimento. 19 

3-Alteração do Plano de Aplicação do FMADCA – Exercício 2021: a presidente Érica Arruda 20 

informou que com a incorporação de quatro milhões e oitocentos mil reais provenientes do Termo 21 

de Ajuste de Conduta dos Conselhos Tutelares – TAC/CT, havia a necessidade de ajustes no 22 

Plano de Aplicação 2021. Informou, ainda, que faltava apenas questões documentais para a 23 

compra do imóvel para o Conselho Tutelar de Madureira. Com relação aos processos de Covid, 24 

disse já tinham sido pagos. Informou que o pregão do diagnóstico estava aguardando apenas a 25 

avaliação técnica e que o leilão das tochas olímpicas estava em andamento. A conselheira 26 

Lucimar Pereira esclareceu que esses detalhamentos seriam apresentados na assembleia no 27 

item prestação de contas trimestral, mas que, em função da pauta extensa ficara para a 28 

assembleia de agosto. Esclareceu, também, que apesar das olimpíadas terem ocorrido em dois 29 

mil e dezesseis, o TAC, com a entrega das tochas ao CMDCA, ocorrera no final de dois mil e 30 

vinte. 4-Seleção de Projetos - Chamamento Público 2021: após a leitura da minuta de 31 

deliberação e esclarecimentos de dúvidas acerca de ações socioeducativas, bolsa aprendizagem 32 

e capacitação, foi aprovada por unanimidade. 5-Regimento Interno dos Conselheiros 33 

Tutelares: após a leitura da minuta com as ressalvas do CMDCA, a deliberação foi aprovada por 34 

todos os conselheiros presentes. A conselheira tutelar Milena Salgueiro parabenizou a todos os 35 

envolvidos pelo extenso estudo, em especial, em momentos de pandemia. 6-Registros de 36 

entidades e Regularidade 2021: o conselheiro Júlio de Freitas fez a leitura da deliberação de 37 

registros e da deliberação de regularidade de 2021, sendo ambas aprovadas por unanimidade. 7-38 

Informes das Comissões: a) Comissão de Garantia de Direitos: o conselheiro Júlio de Freitas 39 

informou que a Comissão estava se debruçando sobre os processos que chegavam de visitas 40 

técnicas; b) Comissão de Políticas Públicas: a conselheira Inês Salles falou do programa de 41 

apadrinhamento com reunião agendada; c) Comissão de Comunicação: a conselheira Priscila 42 

Pereira falou do informativo do CMDCA-Rio; d) Comissão de Orçamento: o conselheiro Geciel 43 

Martins falou da apresentação da prestação de contas do primeiro e segundo trimestre do Fundo 44 

Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMADCA. 8-Informes 45 

Gerais: o Sr. Ahlefeld Marynoni, da Associação dos Conselhos Tutelares, solicitou 46 

esclarecimentos sobre as ressalvas do CMDCA-Rio no Regimento Interno dos Conselhos 47 

Tutelares e a vice-presidente Nancy Torres explicou que a dedicação exclusiva era uma 48 

orientação do CONANDA e as demais ressalvas apontadas eram tarefas dos conselhos tutelares. 49 

O senhor Filipe Machado informou sobre a live em comemoração dos trinta e um anos do Estatuto 50 

da Criança e do Adolescente, cujo convite fora enviado ao CMDCA-Rio para ampla divulgação. 51 

Perguntou sobre a capacitação dos conselheiros tutelares, sendo esclarecido pela vice-presidente 52 



 
 
 

Nancy Torres tratar-se de atribuição da Secretaria Municipal de Assistência Social. A Sra. Milena 53 

Salgueiro informou sobre sua indicação para compor o comitê gestor do SIPIA/CT. Não havendo 54 

mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17h10 e a ata segue assinada pela 55 

Presidente e Segunda Secretária, em 12 de julho de 2021. 56 

 57 

 58 

______________________________ 59 

Érica Maia Campelo Arruda  60 

Presidente 61 

 62 

______________________________ 63 

Lucimar Correa Pereira 64 

Segunda Secretária 65 

 66 


