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MATÉRIA
ESPECIAL

NOVA PRESIDÊNCIA ASSUME 
CMDCA-RIO ATÉ 2020 

O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CMDCA-
Rio) realizou em março a alternância 
na gestão do Conselho de Direito, com 
mandato de dois anos e revezamento 
anual na representação entre governo e 
sociedade civil. Por isso, quem acaba de 
assumir a presidência é Carla Marize da 
Silva, represente governamental. Para o 
cargo de vice-presidente quem assume é 
Lucimar Correa, assistente social da São 
Martinho e representante da sociedade 
civil. A função de 1ª secretária ficou com 
Vania Mara Rodrigues e de 2ª secretária 

com Deise Gravina. 

 - Ter o papel de presidir o CMDCA-Rio 
é de muita responsabilidade e o ciclo 
não terminou. O que queremos é dar 
continuidade ao trabalho, com foco nos 
avanços possíveis que ofereçam melhorias 
para quem é a razão do nosso trabalho, ou 
seja, as crianças e adolescentes – explica 
Carla Marize, que também integra a 
Guarda-Municipal.

Entre as atribuições da presidente estão 
acolher demandas de todas as comissões 
e grupos de trabalho, coordenar a mesa 
diretora e as assembleias ordinárias que 
são mensais e as extraordinárias marcadas 
de acordo com as demandas, além de 
representar o Conselho onde for solicitado, 
participar e responder técnico, político e 
juridicamente pelas ações e decisões do 
órgão – tudo isso, com o apoio do colegiado.

A posse da nova gestão foi feita durante 
a assembleia ordinária de março. Na 
ocasião, foram apresentadas mudanças na 
coordenação das comissões de políticas 
públicas, garantia de direitos, orçamento 
e comunicação. Acesse o site www.
cmdcario.com.br e veja como ficou a nova 
configuração. 
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TA O que podemos esperar da nova gestão?

Nossa ideia é dar continuidade ao que foi feito pela gestão anterior e melhorar o 
que for possível. Queremos fazer com que o CMDCA seja bem visto pelo seu público. 
Outro destaque são as eleições para conselheiros tutelares, onde queremos buscar 
a qualidade dos candidatos, que resultem num bom atendimento para crianças 
e adolescentes.

Quais são os principais desafios?

Um dos nossos desafios é consolidar os editais, buscar agilidade e recursos ao 
Fundo. Queremos dar uma visão única ao Conselho, unificando o pensamento e os 
objetivos, sempre buscando o melhor para as crianças e os adolescentes.

Quais são as prioridades?

Queremos fazer uma eleição para conselheiros tutelares melhor do que a anterior e 
buscar recursos, já que sem dinheiro não há como investir em melhorias estruturais 
no atendimento do Conselho. Em 2018, não lançamos editais e com isso deixamos 
de investir em mais crianças e adolescentes por falta de recursos, com parte do 
Fundo sendo destinado, em caráter de emergência, aos abrigos, o que acarretou 
em se deixar de investir em outras frentes.

ENTREVISTA: Com Carla Marize da Silva, presidente do CMDCA-Rio

“Um dos nossos desafios 
é consolidar os editais, 

buscar agilidade e 
recursos ao Fundo.” 

Carla Marize da Silva



BALANÇO: 

BALANÇO SOBRE ÚLTIMO ANO DE TRABALHO DO CONSELHO 
INDICA FORTALECIMENTO DA GESTÃO PARTILHADA

Fortalecer uma gestão coletiva e participativa, com a presença ativa dos conselheiros pode ser 
considerado um grande avanço conquistado pela mesa diretora anterior. Sem dúvida 2018 foi um 
ano de grandes desafios, entre eles, a organização das cinco prés-Conferências, em parceria com os 
CASDHs, e a realização da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que 
trouxe a oportunidade de refletir sobre o que vem sendo feito no município, além de tirar propostas 
para as Conferências Estadual e Nacional.

- Um ano de trabalho num conselho é pouco para falar em avanços, mas podemos destacar alguns 
processos que buscamos implementar. As assembleias mensais com temática de formação, as 
campanhas para divulgação do Conselho e da participação de crianças e adolescentes nos processos 
de construção de políticas públicas, em especial, no processo da Conferência e do dia 18 de maio – 
enumera Lucimar Correa, presidente do CMDCA-Rio na gestão anterior e atual vice-presidente.

ACONTECE
REUNIÃO GT

No último dia 28 de março, o Grupo de Trabalho para Avaliação e Monitoramento do Sistema Socioeducativo em Meio 
Aberto realizou reunião, com a presença de representantes do CMDCA-Rio, Guarda-Municipal, Conselho Tutelar, Defensoria 
Pública e Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDM). Na ocasião, foi discutida a dificuldade de 
integração dos órgãos de justiça e os Centros de Referências Especializados em Assistência Social (CREAS), com função de 
executores, sendo isso fundamental para a aplicação da própria medida. Se por um lado, a Secretaria solicitou atenção para 
que a relação de jovens seja enviada de forma atualizada aos CREAS, por outro, a Vara de Infância sugeriu que uma equipe 
da Prefeitura trabalhe in loco no órgão de justiça. As propostas das partes ainda estão em fase de avaliação, tendo como foco 
a busca da melhor solução a ser tomada. 
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