
  
 
 
 
 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO 2 

DE 2021. 3 
Aos oito dias do mês de novembro 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-Aprovação das atas das 7 
assembleias de 18 e 29 de outubro de 2021; 2-FMADCA – Prestação de contas do 3º trimestre; 3-8 
Registro de entidades; 4-Informes das Comissões e GT de Medidas, de Rua e de Revisão do 9 
PMEVSCA; 5-Informes. A presidente Érica Arruda fez a leitura das atas das assembleias 10 
realizadas em 18 e 29 de outubro, sendo ambas aprovadas por unanimidade. 2-FMADCA – 11 
Prestação de contas do 3º trimestre: o Sr. Orlando Xavier apresentou a prestação de contas do 12 
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMADCA do 3º 13 
trimestre, com saldo de R$ 14.838.975,43. A Dra. Rosana Cipriano, da 1ª Promotoria de Justiça 14 
de Tutela Coletiva da Infância e da Juventude, parabenizou e solicitou a apresentação (material 15 
em Power Point), indagando sobre o planejamento de 2022 no Plano Plurianual - PPA, o que foi 16 
respondido que todas as secretarias receberam um ofício do CMDCA-Rio solicitando informações 17 
sobre o planejado para crianças e adolescentes. A Dra. Rosana Cipriano expressou felicidade 18 
com os desdobramentos e afirmou que o recurso estava sendo acompanhado de perspectivas de 19 
planejamento de uso dos mesmos. 3-Registro de entidades: após leitura, a deliberação foi 20 
aprovada por unanimidade. A Dra. Rosana Cipriano perguntou sobre o Certificado de Aprovação 21 
do Corpo de Bombeiros e a presidente Érica Arruda informou sobre as tratativas em andamento: 22 
realizadas três reuniões com o governo do estado, envolvendo o Corpo de Bombeiros, mas sem 23 
avanços. Estava faltando a planta baixa e o estado estava com essa tarefa. A Dra. Rosana 24 
Cipriano sugeriu que o CMDCA-Rio reservasse recursos para essa ação, ressaltando que nem o 25 
projeto piloto fora cumprido com as dez entidades selecionadas – inserir no Plano de Ação de 26 
2022. 4-Informes das Comissões e GT de Medidas, de Rua e de Revisão do PMEVSCA: a) o 27 
Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescentes 28 
encontrava-se em ajustes finais e por ser um plano municipal e não um plano operativo não 29 
caberia previsão orçamentária; b) GT Medidas: o relatório final com previsão de apresentação na 30 
próxima assembleia; c) GT de Rua: reuniões quinzenais para revisão da Política Municipal para 31 
Atendimento a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua; apreciação do Decreto Rio para 32 
Todos, do governo do estado, para população em situação de rua, quebrando a autonomia dos 33 
municípios; d) Comissão de Garantia de Direitos: leituras e deliberações de registros e 34 
regularidades e reunião com os técnicos do Clube de Regatas do Flamengo; e) Comissão de 35 
Políticas Públicas: reuniões com o GT da 1ª Infância e parecer sobre a Semana do Brincar; f) 36 
Comissão de Orçamento: evento em novembro sobre captação de recursos; g) Comissão de 37 
Comunicação: campanha nos vinte relógios da prefeitura, incentivando doações ao FMADCA. 5-38 
Informes: audiência pública que tratou da LOA – Lei Orçamentária Anual, planejamento 39 
orçamentário; ação civil sobre Comissão de Ética dos Conselheiros Tutelares e Corregedoria – o 40 
CMDCA-Rio não foi informado sobre a data da mesma; visita técnica do Conselho Tutelar Modelo 41 
e o terreno foi invadido – ação judicial para reintegração de posse estava em andamento. Foi 42 
acordada uma prorrogação de prazo para não devolução do valor. Não havendo mais assunto a 43 
ser tratado, a reunião foi encerrada às 16h47 e a ata segue assinada pela Presidente e Segunda  44 
Secretária, em 08 de novembro de 2021. 45 
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