
  

 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2 

2021. 3 

Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às catorze horas e dezoito 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-Promundo – 7 

apresentação da pesquisa socioeconômica do Projeto “Jovens pelo fim da violência”, nas 8 

Comunidades dos Prazeres e Guararapes; 2-Aprovação das Atas das Assembleias de 01/09/2021 9 

(Extraordinária) e 13/09/2021 (Ordinária); 3-Deliberações dos Grupos de Trabalho (MSE e GT 10 

Rua); 4-Deliberação de Registros; 5-Informes das Comissões e Grupos de Trabalho; 6-Informes. 11 

1-Promundo – apresentação da pesquisa socioeconômica do Projeto “Jovens pelo fim da 12 

violência”, nas Comunidades dos Prazeres e Guararapes: a presidente Érica Arruda 13 

agradeceu a participação das Senhoras Luiza Tanuri e Viviane Cristina, que explanaram sobre os 14 

impactos da pandemia de COVID-19 nas comunidades estudadas e apresentaram o perfil 15 

socioeconômico e sanitário das famílias dos jovens abrangidos na pesquisa, apontando 16 

necessidade de novas e urgentes intervenções. O relatório estava disponível no site do 17 

Promundo. 2-Aprovação das Atas das Assembleias de 01/09/2021 (Extraordinária) e 18 

13/09/2021 (Ordinária): ambas aprovadas por unanimidade. 3-Deliberações dos Grupos de 19 

Trabalho (MSE e GT Rua): as deliberações tratavam da atualização das composições dos dois 20 

Grupos de Trabalho e foram aprovadas por unanimidade. Apresentou-se a Deliberação nº 21 

1.442/2021, que dispunha sobre recursos financeiros para apresentação de projetos a serem 22 

financiados pelo Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – 23 

FMADCA, que foi aprovada por unanimidade. A presidente Érica Arruda informou que a 24 

deliberação para financiamento de programas executados pelos órgãos governamentais estava 25 

sendo elaborada e que o serviço de guarda subsidiada de crianças e adolescentes seria tratado 26 

nesse conjunto. Ressaltou que caso o recurso não fosse utilizado em sua totalidade, poderia ser 27 

remanejado entre as linhas propostas, tanto governamentais quanto não governamentais. 4-28 

Deliberação Registros: aprovada por unanimidade. 5-Informes das Comissões e Grupos de 29 

Trabalho: a)Comissão de Comunicação: Informativo do Conselho; parceria nos relógios digitais 30 

para divulgação do Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos de Crianças e Adolescentes; 31 

Webnário do Plano de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes; 32 

b)Comissão de Políticas Públicas: reuniões com componentes de cada Grupo de Trabalho para 33 

alinhar as ações: Primeira Infância e Apadrinhamento; c)Comissão de Orçamento: DARM – 34 

respostas sendo elaboradas para o Ministério Público e Tribunal de Contas sobre codificação das 35 

receitas; Leilão das Tochas e Pregão do Diagnóstico e do SINASE em andamento; d)Comissão 36 

de Garantia de Direitos: leitura e análise de processos de registro e regularidade anual; 37 

atualização do questionário de visita técnica; 6-Informes: Proposta da Escola de Conselhos para o 38 

CMDCA avaliar; inauguração da Primeira República para Jovens no município. Não havendo mais 39 

assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17h13 e a ata segue assinada pela Presidente e 40 

Segunda Secretária, em 18 de outubro de 2021. 41 

 42 

 43 

______________________________ 44 
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Segunda Secretária 50 


