
  

 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO 2 

DE 2022. 3 

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, em 4 

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 do seguinte assunto: 1-Aprovação do edital da 7 

eleição dos conselheiros da sociedade civil - mandato 2022/2024. A presidente Érica Arruda 8 

saudou os participantes, em especial, ao presidente da comissão eleitoral e representante do 9 

Fórum DCA, Sr. Aldolfo Breder, a quem solicitou que se pronunciasse sobre o edital de eleição 10 

dos conselheiros da sociedade civil - mandato 2022/2024. O Sr. Adolfo Breder falou da 11 

fundamental importância desse processo e do calendário a ser cumprido, o que exigiu a 12 

realização desta assembleia extraordinária. A conselheira Inês Salles falou da honra de viver esse 13 

momento de circularidade da participação e da importância de que todos tivessem essa 14 

experiência. Dando prosseguimento, foi feita a leitura do referido edital e acordado que seriam 15 

levantados destaques para serem respondidos ao final. Foram feitos destaques pelas 16 

conselheiras Lucimar Pereira, Inês Salles e Nancy Torres nos artigos 3º; 4º; 5º; 15 e 24. O 17 

destaque no artigo 3º foi para alterar a data de protocolo de solicitação de candidatura de 18 

11/03/2022 para 14/03/2022 – após explanações, foi aprovada a alteração de data. Os artigos 4º 19 

e 5º não sofreram alterações de datas, pois os prazos seriam mantidos a contar da data de posse 20 

e não da entrega no protocolo. No artigo 15 foi acrescentada a frase: “integrantes da mesa”; no 21 

artigo 24 houve a sugestão de supressão, mas não foi aprovada. Foram avaliados, ainda, os 22 

anexos com numeração e descrição de assuntos, além do cronograma. Após a leitura, a 23 

deliberação foi aprovada por unanimidade. O senhor Adolfo Breder solicitou o envio da relação 24 

das entidades registradas, com os respectivos responsáveis legais. A vice-presidente Nancy 25 

Torres falou da importância da participação das entidades tanto no CMDCA, quanto no Fórum 26 

DCA. A presidente Érica Arruda parabenizou a comissão eleitoral, agradeceu a todos os 27 

presentes, afirmou que a Secretaria Municipal de Assistência Social e a equipe do CMDCA 28 

estariam à disposição em todo o processo eleitoral. Não havendo mais assunto a ser tratado, a 29 

reunião foi encerrada às 16h30 e a ata segue assinada pela Presidente e pela Segunda 30 

Secretária, em 23 de fevereiro de 2022. 31 

 32 

 33 

______________________________ 34 

Érica Maia Campelo Arruda  35 

Presidente 36 

 37 

______________________________ 38 

Lucimar Pereira Correa 39 

Segunda Secretária 40 
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