
O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 
(CMDCA-Rio) realizou no dia 
13 de abril de 2022 eleições 
para Conselheiros de Direito 
representantes da Sociedade 
Civil, mandato 2022 a 2024, 
que contou com a participação 
de 69 entidades. Na ocasião, 
foram eleitas 10 instituições. O 
CMDCA-Rio deseja boas-vindas, 
entendendo a importância 
de se renovar o quadro de 
conselheiros, o que possibilita 
trazer ideias novas para questões 
relacionadas à causa da criança 
e do adolescente, assim como 
dar continuidade ao trabalho 
desenvolvido pela gestão de 
2020 a 2022. O novo presidente 
do CMDCA-Rio será eleito em 

reunião agendada para ocorrer 
no próximo dia 04 de maio de 
2022, com a participação de 
todos os 10 representantes que 
tomarão posse.

Os Conselheiros eleitos deverão 
se preparar para enfrentar 
novos desafios, com vistas ao 
cumprimento do papel e das 
atribuições de um Conselho 
Municipal de Direitos, conforme 
estabelecido nas diferentes 
legislações aprovadas, nas bases 
teóricas, nos marcos regulatórios 
e nas práticas.

Eles vão precisar aprender a 
lidar com o imprevisível em 
meio às adversidades e a não 
esquecer os objetivos maiores 

que nos mantém unidos: os 
direitos humanos de crianças e 
adolescentes da cidade do Rio de 
Janeiro.
Confira abaixo a relação das 10 
entidades eleitas para a gestão 
2022 a 2024:  

1) Solar Menino Luz
2) Cieds
3) Obra do Berço
4) Educar para Amanhã
5) Anne Sullivan
6) Fundação Roberta Marinho
7) Abrigo da Pedra de Guaratiba
8)Província Carmelitana de Santo 
Elias/ Pequenas Vozes
9) Gasco
10)Cruzada Menor/ Rede Cruzada.
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Novos Conselheiros de Direito
da sociedade civil são eleitos



No dia 13 de abril passado, a 
Sociedade Civil representada por 69 
entidades registradas escolheram 
os representantes no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – o CMDCA-Rio. 
Desta  vez  a  votação  ocorreu  de  
forma totalmente tranquila, sem 
incidentes e com a presença de 
grande número de pessoas, que 
acompanharam o processo até o 
final.
Foram escolhidas as 10 novas 
conselheiras numa apuração 
eletrônica rápida e sob a  fiscalização 
de todos os presentes. Sem 
necessidade da recontagem de 
votos,  sem atritos,  sem equívocos 
no processo. Uma festa democrática!
E muitas lições podem ser 
tiradas dessa singela ação cidadã, 
circunscrita a apenas um conselho, 
entre muitos outros, mas um 
verdadeiro exercício de participação 
no controle da formulação e 
execução de políticas públicas. 
Todos tiveram a oportunidade de 
escolher seus representantes entre 
19 candidaturas. A ampla divulgação 

de seus nomes dava chance de 
que pudessem ter seus perfis de 
atuação na luta pelos direitos das 
crianças e adolescentes pesquisados 
e confrontados. Isto fazia parte do 
Planejamento.
Agora, após a posse, nossas 10 
representantes poderão ter seus 
desempenhos acompanhados, 
sendo as assembleias  do  CMDCA 
uma grande plataforma de 
observação, questionamentos 
e controle da atuação  de  cada 
uma no  seu  mandato de ser a 
voz de todas entidades registradas 
e, principalmente, das crianças 
e adolescentes cujos direitos 
defendemos.
Compreendermos        o    funcionamento 
do dia a dia do conselho, das 
engrenagens de controle à nossa 
disposição, dispormos a atuar 
com determinação vai possibilitar 
que gradualmente as históricas  
conquistas tornem-se finalmente 
percebidas, principalmente para 
quem está em maior vulnerabilidade.
Mesmo do aparente lado de fora 
do conselho, podemos influenciar 

seu direcionamento, participando 
do Fórum DCA-Rio, de comissões 
temáticas e trazendo outras 
instituições para o convívio nos 
espaços de trocas de experiências e 
discussões.
As dificuldades que enfrentamos 
na organização dessa eleição, com 
bancos de dados das instituições 
necessitando de aperfeiçoamentos, 
por exemplo, em vez de serem 
encarados como negativos, devem 
nos fazer entender que descobrimos 
pontos a melhorar, desafios a serem 
superados.
Neste ano de intensas campanhas 
eleitorais  por todo o Brasil, este 
exemplo, circunscrito às nossas 
atividades específicas de defesa 
dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, pode ser também 
inspirador para o nosso exercício 
pessoal de escolhas, como cidadãos 
conscientes, tendo em vista a 
diversidade no nosso complexo país.     

ARTIGO

Por Adolfo Breder, Presidente da Comissão Eleitoral / 
Executiva do Fórum DCA-Rio

NOSSO VOTO NA CRIANÇA E NO ADOLESCENTE



• COMISSÃO DE GARANTIA DE DIREITOS -  continua fazendo a leitura e análise dos processos das 

regularidades. No dia 22 de março houve a visita ao Centro de Treinamento do Flamengo e f icou 

def inido que o clube enviará o plano de trabalho e que ele esteja de acordo com o Estatuto da 

Criança, Artigo 90. 

• COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO - está dedicada a melhorar a arrecadação do Fundo. Para 

isso, está investindo na parceria com a OAB, com o CRCRJ, nos relógios da cidade e nos 

computadores da Prefeitura, por exemplo. Está divulgando o Fundo e a campanha da violência 

sexual contra crianças e adolescentes no Carnaval. Está focando também no lançamento 

do Plano Municipal de Enf rentamento às Violências Sexuais contra Crianças e Adolescente, 

além de dar todo o suporte para as eleições dos conselheiros de direito da sociedade civil do 

CMDCA-Rio. 

• GRUPO DE TRABALHO PARA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RUA - faz reuniões quinzenais. Neste momento, 

está analisando as contribuições dadas pela Secretaria de Saúde.

• GRUPO DE TRABALHO PARA ESTUDO DO PLANO MUNICIPAL E PACTO PELA PRIMEIRA 

INFÂNCIA - no dia 22 de março, por intermédio da conselheira Maria America Diniz Reis, 

foi realizada a palestra com o Vital Didonet, que vai auxiliar na atualização do Plano. Neste 

momento, está sendo desenvolvida a parte escrita. O grupo quer convidar todos que desejem 

participar do GT para fortalecer o trabalho.

• GRUPO DE TRABALHO DE APADRINHAMENTO - foi realizada uma reunião dia 12 de abril para 

fazer estudo sobre convivência familiar e comunitária com foco em apadrinhamento.

• GRUPO DE DIAGNÓSTICO - o termo de referência do trabalho está dividido em etapas e a 

primeira é preparar um questionário quantitativo para as entidades registradas no CMDCA-Rio, que 

irão recebê-lo em breve. Qualitativamente algumas entidades serão visitadas. Outra etapa é com 

Conselhos Tutelares. A outra fase é na Assistência Social e na Educação. Também haverá um grupo 

focal em maio.

COM A PALAVRA:



ÚLTIMAS NOTÍCIAS

• Campanha de Carnaval
O CMDCA-Rio lançou uma campanha 
de prevenção e combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes e, 
também, uma campanha de doação ao 
Fundo Municipal para Atendimento dos 
Direitos da Criança e do Adolescente 
(FMDCA). Para isso, em parceria com a 
SMAS, adolescentes da URS (Unidade de 
Reinserção Social) Paulo Freire desfilaram 
no domingo, dia 24, no Desfile das Escolas 
Mirins, no Sambódromo. Na ocasião duas 
faixas de dez metros cada, estampando 
as campanhas, atravessaram a Sapucaí. 
No dia 29, foi a vez da campanha invadir o 
carnaval da Intendente Magalhães.

Para saber mais confira o que foi veiculado na imprensa:

https://globoplay.globo.com/v/10495343/?s=0s

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/bom-dia-rio/video/escolas-mirins-f izeram-a-festa-domingo-na-
sapucai-10514528.ghtml.



ÚLTIMAS NOTÍCIAS
• Parceria com o CRCRJ
Nos dias 11 e 12 de abril, o Conselho Regional 
de Contabilidade do Rio de Janeiro (CRCRJ) 
realizou o Facilita Imposto de Renda, em 
parceria com o Sebrae Rio, a Fecomércio 
e o CMDCA-Rio. Na ação, profissionais da 
contabilidade do CRCRJ e consultores 
do Sebrae Rio atenderam o público de 
maneira presencial e gratuita, visando 
prestar um serviço à população para tirar 
dúvidas em relação ao Imposto de Renda e 
ao MEI. A conselheira de direito do CMDCA-
Rio, Marcia Pires, explicou o objetivo da 
parceria: “Estamos aqui para esclarecer a 
população, mas também para sensibilizar 
a doar parte do Imposto de Renda para 
o Fundo da Criança, que financia vários 
projetos sociais”, explicou.

• Chamamento Público CP – 
SMAS nº 40/2021
A Comissão de Seleção da Secretaria 
Municipal de Assistência Social do Rio de 
Janeiro do Edital de Chamamento Público 
CP – SMAS nº 40/2021 irá divulgar no Diário 
Oficial do Município (D.O.M.) o resultado 
final do processo seletivo. No dia 12 de 
abril de 2022, a Comissão fez a abertura 
do envelope B de quatro instituições que 
entraram com recursos. Na ocasião, foi 
verificada a documentação e calculada 
a classificação. Com o resultado final, as 
instituições que foram classificadas no 
chamamento público assinarão convênio 
com a Prefeitura.

• Lançamento do PMEVSCA
Será lançado no dia 23 de maio, às 9h, no Museu do Amanhã, o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências 
Sexuais contra Crianças e Adolescentes. O documento foi elaborado por conselheiros de direito da sociedade 
civil e governamental do CMDCA-Rio e contou com a contribuição de mais de 70 profissionais envolvidos com 
a causa. O Plano começou a ser revisado em 2018 e levou três anos para ficar pronto. O objetivo é que ele seja 
implementado no município do Rio de Janeiro e sirva de modelo para outros municípios. Esse documento visa 
ajudar na prevenção e no combate a esse tipo de violência.



EXPEDIENTE 

Informativo digital do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente 

Jornalista responsável:
Iranilce Martins – Nana – Savannah Comunicação Corporativa. 

Textos:
Gretha Schwerz – Savannah Comunicação Corporativa.

Projeto Gráfico e Diagramação:
Savannah Comunicação Corporativa.

Fotos:
Arquivo pessoal.

ACOMPANHE TAMBÉM PELAS REDES SOCIAIS

@cmdcario /cmdcario

O 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.

DOAÇÃO AO FUNDO

Banco do Brasil
Agência: 2234-9
Conta Corrente: 8.850-1
CNPJ: 14.414.144/0001-07
Informações: www.cmdcario.com.br
E-mail: cmdcario@gmail.com

VOCÊ TAMBÉM 
PODE AJUDAR 

FAZENDO A SUA 
DOAÇÃO!


