
  

 

 

 

 

ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 1 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO RIO DE JANEIRO REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO 2 

DE 2022. 3 

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e vinte e seis 4 

minutos, em videoconferência - Plataforma Zoom, reuniram-se representantes do Conselho 5 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA-Rio, com a presença dos 6 

conselheiros, titulares e suplentes, e demais participantes, para tratar dos seguintes assuntos: 1-7 

Aprovação das atas das assembleias - 13 e 22/12/2021; 2-Parecer Relatório de Gestão 2021 8 

– FMADCA; 3-Alteração na Deliberação Nº 1.446/2021: financiamento de órgãos 9 

governamentais; 4-Comissão Eleitoral CMDCA; 5-Chamamento Público; 6-Registro de 10 

entidades; 7-Informes das Comissões e GTs de Medidas, de Rua e 1ª Infância; 8-Informes 11 

Gerais. A presidente Érica Arruda deu início, com o primeiro item de pauta: 1-Aprovação das 12 

atas das assembleias - 13 e 22/12/2021: posto em votação, as duas atas foram aprovadas por 13 

unanimidade. 2-Parecer Relatório de Gestão 2021 – FMADCA: O Senhor Orlando Xavier, da 14 

Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou a apresentação do exercício do FMADCA em 15 

2021, lembrando que foram realizadas apresentações trimestrais ao longo do ano de 2021. Ele 16 

falou das formas de financiamento, fontes de recursos, unidade orçamentária, despesas e 17 

receitas. Informou que o saldo da conta corrente era de R$ 15.031.473,82; estando 18 

comprometido, com ações deliberadas pelo CMDCA, o montante de R$ 15.269.259,89. Sugeriu 19 

que fossem elaborados os Planos de Ação e de Aplicação de 2023. A conselheira Maria America 20 

Diniz Reis solicitou informações sobre os recursos que poderiam não ser utilizados em sua 21 

totalidade no chamamento. A presidente Érica Arruda respondeu que os possíveis saldos seriam 22 

aplicados em novo chamamento público, caso fosse deliberado pelos conselheiros. Após 23 

explanações, a deliberação com o parecer da execução orçamentária do FMADCA – exercício 24 

2021 foi aprovada por unanimidade. 3-Alteração na Deliberação Nº 1.446/2021: financiamento 25 

de órgãos governamentais: A presidente Érica Arruda explicou a necessidade de alteração da 26 

deliberação, pois a referência era 2021 e a Procuradoria solicitou nova deliberação ajustando a 27 

deliberação para o exercício de 2022, sendo aprovada por unanimidade a nova deliberação com 28 

essas alterações. 4-Comissão Eleitoral CMDCA: Após a leitura da deliberação com indicação de 29 

representantes para compor a referida Comissão, a mesma foi aprovada por unanimidade. 5-30 

Chamamento Público: a comissão recebeu os envelopes em dois dias e o processo foi 31 

acompanhado pelas conselheiras Bianca Lessa, Érica Arruda, Márcia Pires e Simone Cardozo. 32 

Foram 79 entidades que participaram, apresentando 106 projetos, que estavam em análise pela 33 

Comissão de Chamamento Público da Secretaria Municipal de Assistência Social. Todas as 34 

ocorrências foram lançadas em ata e a previsão do resultado estava prevista para o dia 35 

10/03/2022. A Dra. Rosana Cipriano, promotora de justiça da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela 36 

Coletiva da Infância e da Juventude, fez uso da palavra para reforçar que a Promotoria era o 37 

órgão de fiscalização do uso dos recursos do Fundo e que gostaria de entender a deliberação do 38 

uso de recursos para financiamento de ações governamentais, por serem de execução 39 

permanente e de responsabilidade pública. A presidente Érica Arruda esclareceu que o CMDCA 40 

deliberou que 70% dos recursos seriam utilizados com o chamamento público para entidades da 41 

sociedade civil e 30% para fomento das ações governamentais. Todo esse procedimento passou 42 

pela assessoria jurídica do CMDCA e da SMAS, além da Procuradoria. A Dra. Rosana Cipriano 43 

reforçou que acolhimento institucional era de responsabilidade pública e que não deveriam ser 44 

utilizados recursos do Fundo como substituto da responsabilidade do setor público, reforçando a 45 

necessidade do CMDCA sistematizar as ações e recursos utilizados com crianças e adolescentes 46 

no PPA – Plano Plurianual. A presidente Érica Arruda afirmou que todos esses procedimentos 47 

foram cumpridos, tendo passado pela PGM. O Senhor Valdinei Martins falou sobre o chamamento 48 

público, salientando que o tempo para as entidades reunirem a documentação e elaborarem os 49 

projetos foi curto e entre as festividades de fim de ano; o edital estava vago em muitos itens, sem 50 

modelos e sem direcionamento com planilhas orçamentárias. O local para recebimento não era de 51 

fácil acesso e que as ferramentas de recebimento online facilitaria o acesso para as entidades. 6-52 



 
 
 

Deliberação de Registro de entidades: após a leitura, foi aprovada por unanimidade. 7-53 

Informes das Comissões e GT de Medidas, de Rua e 1ª Infância: a) GT Rua: mantidas as 54 

reuniões quinzenais e em janeiro foi realizado um encontro presencial para revisão final; b) GT 55 

Medidas: permanecia com a montagem do relatório; Capacitação do SINASE para março de 56 

2022; c) GT 1ª Infância: reunião agendada para finalizar estudo do Guia. d) GT Apadrinhamento 57 

com reunião agendada; e) Comissão de Políticas Públicas: foram enviados ofícios às 58 

secretarias para obtenção de informações sobre atendimento de crianças e adolescentes em 59 

comunidades tradicionais; f) GT Diagnóstico: realizadas reuniões com a empresa responsável e 60 

a primeira etapa seria com entidades registradas; além de grupo focal com especialistas e rodas 61 

de conversa com crianças e adolescentes; g) Comissão de Orçamento: Campanhas de 62 

captação de recursos e minuta do plano de aplicação para a próxima reunião; h) Comissão de 63 

Garantia de Direitos: leitura dos processos e registro de Clubes de futebol; análise sobre SIPIA; 64 

i) Comissão de Comunicação: informativo em apoio à campanha de vacinação infantil, tiragem 65 

com a publicação do PMEVSCA; Campanhas de arrecadação de recursos para o FMADCA; 8-66 

Informes Gerais: termo de parceria com o Conselho Regional de Contabilidade. Não havendo 67 

mais assunto a ser tratado, a reunião foi encerrada às 17h23 e a ata segue assinada pela 68 

Presidente e pela Segunda Secretária, em 14 de fevereiro de 2022. 69 
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