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MATÉRIA
ESPECIAL

AS PRESIDENTES DO CMDCA-RIO, LUCIMAR CORREA, DA 
SOCIEDADE CIVIL E MANDATO 2018, E CARLA MARIZE 
DA SILVA, GOVERNAMENTAL E MANDATO 2019, FAZEM 

BALANÇO DO TRABALHO REALIZADO PELO CONSELHO NOS 
REFERIDOS PERÍODOS.

O grande desafio que tivemos em 2018 foi que a equipe se sentisse equipe. Que a gente pudesse 
dar uma nova cara ao Conselho, onde a participação das instituições pudesse ser realmente 
coletiva.
Com 890 participantes, o ponto alto do ano foi a realização da XI Conferência Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, tanto no conteúdo como na participação dos profissionais. 
Tivemos um grande avanço com a presença maciça de jovens em todos os eixos e na plenária. 
Entregamos 50 propostas, sendo 10 de cada eixo. Trabalhamos também para atingir as instituições 
que integram o CMDCA-Rio e usamos o nosso site como ferramenta para ampliar a participação. 
Conseguimos ainda avançar resolvendo pendências anteriores.
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CORREA



Tivemos um ano muito atribulado e também com muitas realizações. O ponto alto foi o processo 
da eleição do Conselho Tutelar, onde registramos a maior marca de eleitores da história e o 
município do Rio de Janeiro conseguiu ter um olhar muito mais próximo das atribuições do órgão 
e pode, de forma mais ampla, conhecer e ver o trabalho dos conselheiros e isso nos encheu de 
orgulho. Também tivemos as ações do Dia 18 de Maio, em que trabalhamos a conscientização 
da violência e exploração sexual infantil e contamos com um público muito grande nos eventos 
promovidos pelo CMDCA-Rio. Gostaria de destacar também a parceria que fizemos com a 
Guarda Municipal durante o Carnaval. Na oportunidade, realizamos a identificação de crianças 
e adolescentes por meio da distribuição de mais de cinco mil pulseiras e a conscientização dos 
responsáveis. Outros destaques foram a assinatura de termo de parceria com a rede hoteleira 
do município através da ABIH e o Conselho Regional de Contabilidade (CRC-RJ). Em novembro 
tivemos também a realização de evento destacando a conscientização da população sobre a 
importância de doar ao Fundo.

Comissão de Comunicação

Destaque ao desenvolvimento da nova marca do CMDCA-Rio e todo material gráfico e divulgação da 
XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Criação de um novo site e ações 
para melhorar a arrecadação do Fundo. Também houve ampla divulgação das eleições de Conselho 
Tutelar na imprensa, que resultou em uma participação recorde de eleitores. Destaque as parcerias 
com a ABIH-RJ(18 de maio) e o CRC-RJ (divulgação do FMADCA). Por último, é importante lembrar 
do trabalho da Comissão de Comunicação nos eventos do Dia 18 de Maio com cartazes distribuídos 
para todas as escolas municipais, além de oficinas com jovens. E ainda, no Carnaval 2019 e 2020, em 
parceria com a Guarda Municipal, foram realizadas ações de distribuição de pulseiras de identificação 
para crianças e adolescentes.

Comissão de Garantia de Direitos

Em 2018, a nova gestão começou com uma mudança em que não se é mais exigido pelo CMDCA-Rio a 
condição de avaliação dos bombeiros e isso beneficiou várias instituições pelo trabalho que fazem com 
crianças e adolescentes. Foram certificadas 40 instituições. Já em 2019, foi proposto um novo modelo 
de relatório, separando a identificação das instituições e dos abrigos (acolhimento), ou seja, dois tipos 
de relatórios diferenciados. Foi feita também uma análise dos relatórios recebidos da CASDH e foram 
cadastradas 270 instituições. Há pendência de entidades para aprovações do cadastro em função 
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de aspectos como não preenchimento de todos os requisitos, ausência no momento da visita, entre 
outras questões. Foram visitados também abrigos governamentais e registradas algumas dificuldades. 
De modo geral, a comissão cumpriu com seu papel, apoiada pela secretaria executiva e técnicas das 
CASSDH.

Comissão de Políticas Públicas

 A comissão estudou as normativas em relação ao apadrinhamento, sendo esta uma demanda tanto 
do Ministério Público como do Tribunal de Justiça e trabalhou no sentido de diagnosticar a garantia de 
direitos das crianças e adolescentes no âmbito municipal. Outra ação foi promover um alinhamento 
político que possa nortear o trabalho dos GTs que já existem e os futuros. A comissão fez um trabalho 
sobre o estudo do enfrentamento da violência sexual de crianças e adolescentes, com uma mudança 
no plano de ação e aplicação do CMDCA-Rio. Não havia destinação de ações e nem verbas para este 
tema. Então, foi feito um Termo de Referência (TR) para que isso entrasse na pauta e foi aprovado em 
mesa diretora. Elaboramos um TR para municiar a conselheira Maria America no que se refere ao 
projeto do Itaú Social e mais um TR do diagnóstico de crianças e adolescentes no município Rio de 
Janeiro. Por último, elaboramos um estudo sobre a questão do apadrinhamento, cujo projeto a Vara 
da Infância e Juventude juntamente com o Ministério Público querem implementar. O CMDCA-Rio se 
debruçou sobre este tema, com objetivo de estabelecer ação conjunta sobre essa política. A comissão 
também acompanhou ações relacionadas ao incêndio que ocorreu no Clube de Regatas do Flamengo, 
vitimando crianças e adolescentes.

Comissão de Orçamento

Em 2018, foi colocada as contas em dia e realizado pagamentos que estavam em atraso desde 2016. 
Foram beneficiadas instituições com a multa paga pela Odebrecht, que estava paralisada desde 2014, 
além de preparar o edital 2018 das instituições, fortalecendo as unidades de acolhimento e liberando 
valores que beneficiaram suas atividades. Em 2019, o foco foi a interlocução com os órgãos de controle do 
Município para atender as diligências do Tribunal de Contas referentes à codificação das doações para 
o FMADCA. Ou seja, a identificação dos tipos de doações captadas para garantir a transparência. Além 
disso, a comissão reorganizou o Plano de Aplicação 2019, garantiu a retomada de valores provenientes 
a restos a pagar, informou a Receita Federal todos os recursos obtidos em 2018, inseriu o Plano de 
Aplicação do CMDCA na LDO de 2020 junto à Câmara dos Vereadores, acompanhou a liberação dos 
convênios vigentes, iniciou interlocução com o CRC-RJ, integrado a Comissão de Comunicação, para 
ampliar a arrecadação do FMADCA, realizou acompanhamentos das Metas do PPA do CMDCA, além 
de atualizar a captação de certidões de créditos emitidos pelas Primeira e Segundas Varas de Infância e 
Juventude do Estado de Rio de Janeiro.

Comissão Eleitoral das Eleições de Conselho Tutelar no município do Rio de Janeiro

As eleições contemplaram os 19 Conselhos Tutelares do município. Foram realizadas as etapas iniciais 
das inscrições, avaliação das inscrições, análise das documentações, reuniões com a Secretaria de 
Educação, o TRE e demais órgãos da Secretaria de Direitos Humanos, o Gabinete do Prefeito para 
proporcionar uma melhor eficácia na eleição do Conselho Tutelar com todos estes atores. Destaque 
para a estrutura disponibilizada para o pleito. Foram 236 polos de votação e 5 mil servidores envolvidos 
e houve ampla divulgação da eleição obtendo uma votação histórica com 107.841 eleitores. Além disso, 
foi possível realizar a eleição na data prevista, com a posse no dia 10 de janeiro de 2020, conforme lei 
estabelecida.

Balanço dos grupos 
de trabalho

Grupo de Trabalho de Revisão da Política Municipal de Atendimento de Crianças e 
Adolescentes em Situação de Rua

O GT iniciou o trabalho fazendo o agendamento das reuniões. Foi feita a leitura e atualização 
do documento da política do CMDCA elaborada em 2009 e o levantamento das tarefas e 
distribuição de responsabilidades. Foi feito o envio de ofícios as secretarias e entidades de 



atendimento para solicitar avaliação e passos dados em relação à política de atendimento a 
crianças e adolescentes em situação de rua e foi feita a atualização da política em pontos como 
marco legal, marco situacional, objetivos gerais, diretrizes para as secretarias e entidades de 
atendimento, fluxograma de atendimento. Como resultado obtido foi realizada a atualização da 
política pública de 2009 pelo CMDCA. 

Grupo de Trabalho de Avaliação e Monitoramento de Medidas Socioeducativas em Meio 
Aberto e Prestação de Serviços à Comunidade   

O GT realizou reuniões mensais e teve participação na Frente Parlamentar em prol do fomento 
e aprimoramento das políticas públicas de Liberdade Assistida no município pela Câmara 
Municipal do Rio de Janeiro. Foram encaminhamentos de ofícios solicitando informações aos 
órgãos do SGDCA sobre o cumprimento das metas do Plano. Entre os resultados obtidos estão a 
criação da Coordenadoria de Medidas Socioeducativas na SMASDH e a criação da Comissão de 
Medidas Socioeducativas dentro da SMASDH, além disso foi elaborado o relatório comparativo 
do Diagnóstico de Medidas Socioeducativas a ser apresentado.

Grupo de Trabalho de Revisão do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais 
Contra Crianças e Adolescentes

O GT realizou diversos eventos no quadro do Dia 18 de Maio em 2018 e 2019, envolvendo entidades 
do âmbito governamental e não governamental e fez a publicação intitulada “Tecendo a Rede 
de Proteção a Crianças e Adolescentes em Situação de Violência Sexual”. Além disso, realizou 
três reuniões com os GT Violência Sexual organizados pelo FEPETI/RJ e pelo Comitê de Proteção 
Integral a Crianças e Adolescentes para propor a criação de um GT para Revisão do Plano 
Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais, mas que não foi apresentado e aprovado 
pelo CMDCA-Rio; leitura e revisão do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências Sexuais 
em 2019; proposta e aprovação de um Plano de Trabalho; apresentação de um roteiro para 
elaboração do Plano a ser aprovado pelos integrantes do GT e realização de uma reunião com o 
MPRJ a fim de apresentar o processo de revisão do Plano Municipal.

Grupo de Trabalho de Diagnóstico da Situação da Criança e do Adolescente do Município 
do Rio de Janeiro

Foi realizada reunião para discutir sobre o Termo de Referência a ser elaborado e 3 reuniões 
com as técnicas da SME. SMS e SMASDH para discutir e aprovar os indicadores de educação, 
saúde e proteção, além da apresentação e aprovação da versão preliminar do Diagnóstico 
sobre a Situação de Crianças e Adolescentes para as integrantes do GT. Também foi feita a 
revisão e introdução de ajustes no TDR, a partir dos comentários da técnica responsável pelos 
procedimentos administrativos e foi feita a entrega do TR finalizado ao pessoal de convênios. 
Entre os resultados obtidos estão a deliberação sobre o financiamento do Diagnóstico da 
situação da criança e do adolescente da cidade do Rio de Janeiro em AGO com recursos do 
FMADCA e a apresentação de 3 entidades candidatas para realização do diagnóstico.

Grupo de Trabalho de Implementação e Monitoramento do Plano Municipal de Primeira 
Infância

O GT participou do Seminário “Os Desafios da Implementação de Políticas Públicas e de 
Investimento Social na Primeira Infância”, promovido pela Associação Beneficente AMAR e 
também da 2a mesa do evento, chamada “Planos Municipais pela Primeira Infância no Município 
do Rio de Janeiro”, destacando os desafios para que o Plano pela Primeira Infância da Cidade 
saia do papel e seja colocado em prática.  Além disso, o Plano Municipal Primeira Infância do 
Rio (PMPI) foi laborado à luz do documento Plano Nacional e dispõe sobre as políticas públicas 
para a Primeira Infância nos eixos: Saúde, Educação Infantil, Prevenção das Violências, Cidade e 
Espaço Urbano, Cultura, Esporte e Lazer.



ACONTECE

DOAÇÃO AO FUNDO 

Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (FMADCA) beneficia, 
através de doações dedutíveis do imposto de 
renda, programas e projetos de atenção a crianças 
e adolescentes do município do Rio de Janeiro, 
nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte e 
lazer.

Você também pode ajudar fazendo a sua doação!

Mande suas sugestões, críticas ou elogios 
para contato@cmdcario.com.br. 

Crianças e adolescente também podem 
participar contando a sua história. 

 PARTICIPE DO NOSSO INFORMATIVO

Informações: www.cmdcario.com.br
cmdcario@gmail.com | (21) 2976-2993 

Banco do Brasil
Agência: 2234-9

Conta Corrente: 8.850-1
CNPJ: 14.414.144/0001-07

FAÇA SUA DOAÇÃO

CONTRIBUA COM PROGRAMAS E
PROJETOS EM EDUCAÇÃO,

SAÚDE, CULTURA, ESPORTE E LAZER


