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I.  NOTA DE ABERTURA

Esta publicação está de acordo com o artigo 6º, inciso VII e Parágrafo Úni-

co do Decreto nº 9.197, de 14 de novembro de 2017, que estabelece a necessidade de 

elaboração e publicação em sítio eletrônico de relatórios trimestrais das atividades 

do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do 

Rio de Janeiro e os seus Municípios.

DECRETO Nº 9.197, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2017

Art. 6º Compete ao Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações 

Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios:

(...)

 VII - Elaborar relatório trimestral de suas atividades, com a avaliação da 

execução e dos resultados das políticas; e

(...)

Parágrafo único. Os relatórios trimestrais a que se refere o inciso VII do 

caput serão publicados em sítio eletrônico do governo federal no prazo de até ses-

senta dias após o fim dos períodos de avaliação a que se referem.
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II.  IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 
       DO PROGRAMA
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS)

A. SNAS

Neste segundo relatório trimestral das atividades do Programa Emergen-

cial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, a atuação 

da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) do Ministério do Desenvolvi-

mento Social (MDS) está direcionada à montagem de um grande diagnóstico de 

atuação; um grande perfil do público-alvo das ações do programa como é demons-

trado a seguir:

• Definição dos microterritórios de atuação, realizada juntos aos Centros 

de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros Especializados 

de Assistência Social (Creas) nos territórios que apresentam maior 

vulnerabilidade dentro das áreas mais violentas elencadas no programa; 

• Reconhecimento de famílias em situação de extrema pobreza, sem acesso 

aos benefícios de transferência de renda;

• Visualização de adolescentes em cumprimento de medidas sócio educativas 

em abandono de acompanhamento; 

• Verificação de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil e/ou 

exploração sexual;

• Atendimento a 1,5 mil famílias localizadas nas comunidades atendidas, 

dentro do Programa de Atenção Integral à Família (Paif) e da Proteção e 

Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (Paefi);

• Além de apoio a duas mil famílias não incluídas em ações, serviços e pro-

gramas sociais, localizadas nas comunidades atendidas.

B. SISP

Presente pela primeira vez no relatório, a Secretaria de Inclusão Social e 

Produtiva (Sisp) do MDS tem atuado na construção de parcerias que promovam 

qualificação profissional e geração de trabalho e renda. 
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Uma dessas ações é a iniciativa com a escola de hotelaria Rinaldo de Lama-

re, que tem atuação circunscrita ao município do Rio de Janeiro, mas está opera-

cionalizando seus esforços para qualificar e intermediar a contratação de até qua-

tro mil profissionais para o setor. No entanto, um ponto observado, que já está 

sendo trabalhado junto às empresas, é a identificação de preconceito em relação ao 

público-alvo que é de baixa renda e com pouca escolaridade. 

Por fim, outra iniciativa é o Projeto Legado Olímpico que disponibilizará 

300 mil atendimentos nas áreas de educação, assistência social, esportes, cultura, 

saúde e educação profissional para as principais regiões de atuação definidas na 

cidade do Rio de Janeiro. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (MJ)

As ações do Ministério da Justiça (MJ), por meio da Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas (Senad), continuam se concentrado na contratação de vagas 

em comunidades terapêuticas para realizar os cuidados aos usuários de substâncias 

psicoativas (dependentes químicos), álcool e outras drogas, além da promoção de 

oficinas e palestras de esclarecimento com relação à prevenção e aos malefícios do 

uso e abuso das drogas. 

Assim, o MJ firmou convênio com a Secretaria de Estado da Saúde do Rio 

de Janeiro para a contratação de 380 vagas de acolhimento transitório de usuários 

de álcool e outras drogas, desenvolvendo o cuidado contínuo e a reinserção social. 

São 20 vagas para mulheres e 360 para homens. Para essa ação, foram desembol-

sados R$ 320 mil em razão da apresentação da minuta do edital que vai concreti-

zar o acerto das vagas.  Além dessas vagas, outras 74 estão sendo oferecidas para 

o acolhimento de adultos usuários de substâncias psicoativas. As mesmas estão 

sendo oferecidas, desde o ano passado, para todo o Estado do Rio de Janeiro por 

meio de contratos já vigentes. 

Na cidade do Rio de Janeiro, o MJ firmou parceria para disponibilizar 100 

vagas de acolhimento a adultos usuários de substâncias psicoativas (dependentes 

químicos), encaminhados pela rede de serviços de Saúde e Assistência Social. Para 

essa ação, os recursos ainda não foram disponibilizados, mas a Senad está em cons-

tante contato com a prefeitura para que o repasse e a execução do convênio sejam 

viabilizados. Os recursos devem ser utilizados em até 18 meses.  

Além disso, as Ações Emergenciais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Mu-

nicípios têm recebido apoio de recursos de emendas parlamentares para a realização 

de oficinas de geração de trabalho e renda, além de palestras sobre prevenção para 

dependentes químicos. Algumas ainda não foram implementadas por pendências sa-

náveis no Sistema de Convênios (Sincov) do governo federal. Exemplo disso são os 

cursos de panificação, confeitaria e agricultura oferecidos pela Obra Social Nossa Se-

nhora da Glória Fazenda da Esperança e a Casa do Menor São Miguel Arcanjo. 

Outro projeto que também tem recebido apoio dos parlamentares é a criação, 

dentro da Secretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química (Sepredeq), de 

um Centro Estadual de Prevenção ao Uso de Álcool e outras Drogas (Cepad). O obje-
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tivo da unidade é atender a população em vulnerabilidade social, capacitar, desen-

volver pesquisas, sistematizar dados e disponibilizar informações relativas à legisla-

ção, às políticas públicas e sobre a rede de atenção aos usuários para profissionais da 

saúde, gestores, estudantes, educadores, pesquisadores e público em geral. Para essa 

iniciativa, foi destinado mais de R$ 1,1 milhão. 

Foram investidos ainda R$ 96 mil na elaboração de uma pesquisa que ana-

lisou as justificativas contidas nas sentenças judiciais das condenações em varas 

especializadas na área criminal, por crimes relacionados ao tráfico de drogas na 

cidade e região metropolitana do Rio de Janeiro. A proposta é identificar quais são 

os critérios levados em consideração pelos juízes para condenar os réus envolvidos 

nesse tipo de delito. O trabalho foi finalizado no ano passado, mas ainda não há 

data para a publicação.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)             

O Ministério da Educação (MEC) procurou dar continuidade às ações já pro-

postas inicialmente ao Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais 

para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios no primeiro relatório. Diante 

disso, algumas ações estão passando por aperfeiçoamento para atingir os objetivos 

já dimensionados na primeira prestação de contas do Programa Emergencial. 

Por exemplo, a parceria entre o MEC e Fundação de Apoio à Escola Técnica 

(Faetec) – que oferta os cursos profissionalizantes no Estado do Rio de Janeiro e tem 

como objetivo disponibilizar mais de sete mil vagas em cursos - trabalha junto às 

autoridades para viabilizar e garantir as matrículas dos alunos para iniciar os tra-

balhos no segundo semestre deste ano. 

 Além disso, iniciativas como a do Programa Nacional de Acesso ao Ensi-

no Técnico e Emprego (Pronatec), por meio da Bolsa-Formação, têm encontrado 

pontos que merecem atenção como o acompanhamento da frequência escolar dos 

alunos e a inserção de dados no Sistema Nacional de Informações da Educação Pro-

fissional e Tecnológica (Sistec). 

Vale lembrar que o Bolsa- Formação destina-se à ampliação e diversificação 

das oportunidades educacionais e da oferta gratuita de cursos técnicos de nível mé-

dio (cursos técnicos) e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional (cursos FIC), por meio da utilização das capacidades instaladas em to-

das as redes de educação profissional do país.  
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MINISTÉRIO DA DEFESA (MD) 

Atualmente, cerca de 4,1 mil crianças são atendidas pelo Programa Forças 

no Esporte (Profesp) do Ministério da Defesa (MD) no Estado do Rio de Janeiro. 

Desse total, cerca de 2,3 mil estão em algumas das 21 organizações militares que 

atualmente participam do programa. 

Diante dessa realidade, e para além das iniciativas que o Ministério da De-

fesa (MD) apresentou no primeiro relatório das Ações Emergenciais para o Estado 

do Rio de Janeiro e seus Municípios, nesta segunda prestação de contas, o MD iden-

tificou como janelas de oportunidades ampliar o Profesp no Rio de Janeiro em 30 

núcleos, com 100 beneficiados cada. Para isso, será necessário fornecer uniformes, 

material esportivo e providenciar o pagamento de professores.  

Caso seja possível concretizar a ampliação do Profesp, será necessário tam-

bém melhorar a infraestrutura para atender às crianças e aos adolescentes partici-

pantes. Uma das medidas é ampliar e reformar as cozinhas e instalações esportivas 

das organizações militares. Além disso, será preciso aumentar a compra de alimen-

tos e o número de refeições oferecidas por dia aos alunos. 

Os principais pontos de atenção encontrados até agora e em processo de 

resolução junto às autoridades locais e aos demais parceiros institucionais do pro-

grama são: liberação de R$ 30,8 milhões para o alcance da meta de atender mais 10 

mil crianças por 15 meses; interlocução com as Secretarias de Educação e Inclusão 

Social do Estado e do Município do Rio de Janeiro para apoio em transporte esco-

lar; e confirmação da participação de 12 novas organizações militares que demons-

traram  interesse em integrar a iniciativa.
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MINISTÉRIO DO ESPORTE (ME)

O Ministério do Esporte (ME) continua com a expectativa de ampliar o 

quantitativo de núcleos existentes no Rio de Janeiro de 56 para 156 (100 novos 

núcleos), beneficiando 10 mil crianças e adolescentes do Projeto Piloto Esporte 

e Cidadania para Todos. A iniciativa visa democratizar o acesso ao esporte para 

crianças, adolescentes e jovens, na faixa etária de 6 a 21 anos, expostas à situação 

de vulnerabilidade social e/ou que cumprem medidas socioeducativas. 

Para viabilizar a proposta, o ministério está finalizando a contratação 

dos recursos humanos, as matrículas dos alunos já estão sendo efetivadas e os 

materiais esportivos distribuídos. Os principais pontos de atenção encontrados 

até agora, mas em processo de resolução junto às autoridades locais, são: grande 

quantidade de locais e profissionais que serão selecionados e contratados.  

Para o projeto piloto do Virando o Jogo – que prevê práticas de lazer, 

lutas e artes marciais - o ME almeja criar 60 núcleos, com potencial de aten-

dimento a 18 mil beneficiados em situação de risco ou vulnerabilidade social. 

Diante disso, o ME começou a seleção para os locais de implantação desses 

núcleos, além da elaboração dos editais de seleção da organização social que 

vai contratar os profissionais que atuarão junto às crianças e aos adolescen-

tes e de seleção dos materiais que serão utilizados no projeto. Aqui, também, 

os principais pontos de atenção encontrados até agora, mas em processo de 

resolução junto às autoridades locais, são: a grande quantidade de locais e o 

número de profissionais que devem ser selecionados e contratados para atuar 

no projeto.

Para implementar o Programa Luta Pela Cidadania (PLC), o ministério 

prevê a criação de 32 núcleos, que alcançarão 6,4 mil crianças, adolescentes, jo-

vens e adultos. A iniciativa tem como objetivo democratizar o acesso de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos às modalidades de lutas e artes marciais, incenti-

vando assim a formação para a cidadania e o lazer. Até o momento, foram feitos 

os seguintes passos para viabilizar a ação: elaboração dos editais para selecionar 

as Organizações Sociais (OS) que estão aguardando aprovação da Procuradoria 

Geral do Município (PGM) e, após essa etapa, realização de pregões presenciais 

onde serão conhecidas as vencedoras. 
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No Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC – Núcleo Urbano) - que 

promove a prática de atividades físicas, culturais, de lazer e de estímulo à con-

vivência social -, o ministério prevê a implementação de mais 35 núcleos, totali-

zando 50 núcleos de atividades dentro de seis meses.
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MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS

A participação do Ministério dos Direitos Humanos (MDH) também é uma 

das novidades deste segundo relatório sobre o Programa Emergencial de Ações So-

ciais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. 

As ações do MDH são ofertadas em capacitações, cursos, aprimoramento de 

canais de comunicação e produção de dados sobre a temática dos direitos humanos 

no Estado do Rio de Janeiro. 

Na área de capacitação, merece destaque a qualificação de 1.825 profissio-

nais que atuam no Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado. Desse 

total, 80% já concluíram o curso. Os agentes de segurança pública também recebe-

rão cursos de como promover, de forma prioritária, os direitos dos idosos. 

Além disso, cerca de 200 pessoas, entre agentes de segurança pública e lide-

ranças comunitárias, serão informadas por meio de oficinas e conteúdos formativos 

sobre racismo institucional para Formação de Mediador Rápido de Conflitos. A ideia 

é proporcionar rapidez e eficiência na resolução de questões que envolvam casos de 

racismo institucional, intolerância religiosa e outras violações de direitos. 

Seis conselhos tutelares serão equipados nas comunidades da Barra, Gua-

ratiba, Inhaúma, Realengo, Rocinha e Taquara. Eles receberão computadores, im-

pressoras, bebedouros e refrigeradores. A expectativa é levar a iniciativa para os 29 

municípios fluminenses até o final do ano. 

Ainda na área de proteção e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, 

um novo convênio do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados 

de Morte (PPCAAM) está em fase de finalização. A medida continuará a beneficiar 50 

crianças, adolescentes e seus familiares no Estado do Rio de Janeiro.

Por fim, uma das iniciativas que está em processo de construção e também 

merece destaque é a parceira do ministério com a Secretaria Nacional de Segurança 

Pública (SNSP) do Ministério da Justiça para a reformulação da Cartilha de Atuação 

Policial na Proteção dos Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabili-

dade. A publicação tem como objetivo qualificar a atuação das forças de segurança 

em direitos humanos.
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MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Para este segundo relatório das Ações Emergenciais para o Estado do Rio de 

Janeiro e seus Municípios, o Ministério da Saúde, além de continuar o que já havia 

sido disponibilizado no primeiro, intensificou seus esforços em manter as ações 

para o pleno funcionamento dos seis hospitais federais do Estado, assegurando o 

acesso, inclusive, às tarefas de alta complexidade e à preservação da oferta de ini-

ciativas e serviços da rede de assistência de saúde.
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SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE

Neste segundo relatório, a Secretaria Nacional de Juventude (SNJ), ligada 

à Secretaria de Governo da Presidência da República, também passa a integrar o 

Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus 

Municípios. 

A partir deste segundo trimestre, a SNJ é parceira fundamental no suporte 

de recursos para a execução do Programa Forças no Esporte (Profesp), do Ministé-

rio da Defesa. A secretaria destinou mais de R$ 4,5 milhões para as ações do progra-

ma, assim divididas: 

• O Comando da Aeronáutica recebeu mais de R$ 982 mil; 

• O Comando do Exército recebeu mais de R$ 219 mil; 

• O Comando da Marinha recebeu mais de R$ 3,2 milhões. 

Esses recursos devem ser empregados no Programa Forças no Esporte até o 

final deste ano.   
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III.  ANEXOS
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A. LISTA DE EVENTOS

1. 4ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações 

Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios

Data: 02 de abril de 2018 

Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7º Andar, Sala 737 de Reuniões  

Ala Sul da Secretaria-Executiva

2. Reunião Extraordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de 

Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios

Data: 27 de abril de 2018

Local: Palácio do Planalto 4º Andar, Sala 97

3. Reunião Ministerial de Balanço das Ações Sociais desenvolvidas no Rio de 

Janeiro - RJ

Data: 02 de maio de 2018 

Local: Palácio do Planalto

4. Visita  ao PROFESP - Brasília para conhecer a estrutura e as atividades 

promovidas pelo Programa Forças no Esporte

Data: 09 de maio de 2018

Local: Associação de Esporte e Lazer dos Subtenentes e Sargentos do Exército  

em Brasília - ASSEB. Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, Trecho 02, 

CONJ 01, Lote 10.
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B. ATAS DE REUNIÕES

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ-EXECUTIVO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AÇÕES SOCIAIS 

PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS SEUS MUNICÍPIOS

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais 
para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. No dia 02 de abril de 2018, às 17 horas de 
Brasília, realizou-se a quarta Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergen-
cial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, na sala de reuniões 
da Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministé-
rios, bloco A, 7º andar, para abordar os pontos constantes na pauta disponível no Anexo nº 01. 
O coordenador do Comitê-Executivo, representante titular do Ministério do Desenvolvimento 
Social, Sr. José Henrique Pires, abriu a reunião saudando e agradecendo a presença de todos, 
conforme lista constante do Anexo nº 02. Informou o Sr. José Henrique Pires que o Exmo. Mi-
nistro Osmar Terra se despedirá do Comitê na presente reunião devido a sua desincompatibili-
zação do cargo em razão da legislação eleitoral. Ato contínuo, propôs a alteração da ordem dos 
itens da pauta, iniciando a reunião com a apresentação do Sr. Rodrigo Zerbone sobre a ação do 
Plano Progredir na cidade do Rio de Janeiro. O Sr. Rodrigo Zerbone discorreu, então, sobre o 
evento de reinauguração da escola de hotelaria localizada na Rocinha que seria realizado na 
quarta-feira subsequente, dia 04 de abril de 2018. Explanou o Sr. Rodrigo Zerbone que o Senac 
assumirá os trabalhos e que os cursos serão oferecidos gratuitamente para o público do Bolsa 
Família da Rocinha e de comunidades próximas e que, após a formatura dos alunos, esses serão 
empregados em hotéis da cidade por meio de uma parceria entre a escola e a rede hoteleira do 
Rio de Janeiro. A escola deve atender inicialmente 160 jovens da comunidade em cursos que 
terão duração de 3 meses. As inscrições serão feitas por meio do CRAS, localizado no mesmo 
prédio, que será responsável por selecionar os estudantes. No evento, serão assinadas simboli-
camente 10 carteiras de trabalho de jovens aprendizes e anunciadas 4 mil vagas de qualificação 
em cursos do Senac. O Sr. Rodrigo Zerbone também informou que, no âmbito do Sesc, está 
sendo desenvolvido um projeto de contra turno escolar com crianças de 11 a 17 anos em Deodo-
ro, além de uma negociação para a intermediação do Sesc/Senac com o setor privado, especial-
mente de comércio e serviços para absorver os alunos. O representante do Plano Progredir en-
cerrou sua exposição com um convite a todos os membros para o evento no Centro de Cidadania 
Reinaldo Delamare e confirmou a presença do Exmo. Ministro Osmar Terra na reinauguração. 
O Sr. José Henrique Pires acrescentou que o Exmo. Prefeito Marcelo Crivella, estará presente, 
assim como o Exmo. Ministro da Defesa, o Exmo. General Braga Neto e o Exmo. Ministro da 
Segurança Pública. Em seguida, o Exmo. Sr. Ministro Osmar Terra saudou os presentes e afir-
mou estar muito satisfeito com a parceria entre os ministérios e as instituições para reduzir a 
violência no Rio de Janeiro. Discorreu sobre a problemática da cidade e do estado, afirmando 
que é a primeira vez em mais de 20 anos que se materializa uma ação concreta do Governo Fe-
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deral para a redução da violência. O Sr. Ministro abordou a questão dos homicídios e das drogas 
no país e salientou que não há como enfrentar o problema somente com medidas repressivas, é 
necessário que haja também incentivo para a saúde e a educação. Em seguida, o Exmo. Sr. Se-
cretário Alberto Beltrame expôs as ações que serão implantadas no Rio de Janeiro para enfren-
tamento da violência, ressaltando a reinauguração da escola de hotelaria e a questão da saúde 
para os jovens, acrescentando que há uma proposta de instalação de um gabinete odontológico 
para atendimento aos jovens dos cursos ofertados. Informou que será assinado um termo de 
cooperação entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o Sesc para ocupação de um campo 
de instrução em Marechal Deodoro, onde o Sesc deve trabalhar com 5 mil jovens em atividades 
esportivas variadas no contra turno. Também serão disponibilizadas 4 mil vagas em diversos 
cursos nas escolas do Senac no Rio de Janeiro. A ideia é firmar uma parceria com a prefeitura 
para a seleção e indicação dos jovens pelos CRAS. Em relação à escola de hotelaria, o Sr. Secre-
tário afirmou que há um acordo com o Ministério do Esporte para a promoção de atividades no 
térreo do hotel. O Sr. Ministro discorreu sobre as atividades do Profesp este ano, que ampliou 
de 2,4 mil para 5 mil jovens praticando esportes nas unidades militares, sendo a meta de 10 mil 
jovens a mais. A ideia seria usar os centros olímpicos e clubes de futebol para receber um núme-
ro expressivo de jovens de áreas de risco no contra turno escolar, além de fornecer aulas de in-
formática, ressaltando as centenas de computadores que foram doados pelo Banco do Brasil. 
Entretanto, advertiu o Sr. Ministro que é preciso impor autoridade à repressão, pois de outro 
modo não será possível reunir as crianças no contra turno escolar por causa da violência. Em 
seguida, o Sr. Henrique Pires destacou e agradeceu o empenho da Secretaria Executivo do Mi-
nistério do Desenvolvimento Social no apoio ao orçamento do Programa Emergencial, à equipe 
do Sr. Secretário Alberto Beltrame, à Sr. ª Secretária Carminha e ao trabalho da Secretaria Na-
cional de Assistência Social. O coordenador do Comitê-Executivo apresentou então o primeiro 
relatório de atividades do Programa Emergencial para o Rio de Janeiro. Com 32 páginas, o rela-
tório é maior e mais detalhado que o livreto distribuído na reunião e, segundo o Sr. José Henri-
que Pires, é um registro do trabalho do Sr. Ministro Osmar Terra e de sua equipe, juntamente 
com todos os ministérios que integram o Comitê. A Sr. ª Secretária Carminha parabenizou todo 
o Comitê-Executivo pela realização. O Sr. Ministro agradeceu também ao Sr. André Barcellos, 
representante suplente do Ministério do Desenvolvimento Social, que deixará o Comitê-Execu-
tivo em breve e que participou ativamente tanto da estruturação quanto do desenvolvimento do 
programa e acrescentou que esse é um programa modelo, que poderá ser estendido para outros 
estados da federação. A Sr.ª Mariana Leal, representante do Ministério da Saúde, também agra-
deceu em nome do Ministério a oportunidade de compor o Comitê e de apoiar as ações para o 
estado com o fortalecimento do sistema local de saúde, ainda que não relacionadas diretamente 
com o orçamento do Programa Emergencial, mas que beneficiam a população e contribuem 
sobremaneira para o fortalecimento e a capacidade de resposta do Estado à situação de violên-
cia em que se encontra o Rio de Janeiro. O Sr. José Henrique Pires afirmou que o Ministério da 
Saúde contribuiu com mais R$ 80 milhões para as ações no Rio de Janeiro e que, contabilizando 
o montante que foi empenhado mais as ações com orçamento próprio, foi possível chegar a um 
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patamar de R$ 200 milhões para a realização das ações propostas para o Rio de Janeiro. O Sr. 
André Barcellos acrescentou que o relatório lançado é resultado de um trabalho coletivo da 
equipe de apoio do Comitê-Executivo juntamente com os todos os representantes dos órgãos 
que compõe o Comitê que, paralelamente as suas atividades diárias, dedicaram atenção para 
cumprir os prazos estipulados. Destacou que a partir desse lançamento, um novo prazo começa 
a ser contabilizado para o lançamento de um novo relatório dentro de 3 meses. O Sr. Ministro 
Osmar Terra finalizou sua participação afirmando que continuará trabalhando no Congresso 
Nacional para a causa e pretende organizar uma frente parlamentar de apoio à intervenção no 
Rio de Janeiro. Após a fala do Ministro, o Sr. José Henrique Pires declarou um pequeno inter-
valo. Após o intervalo, o Sr. José Henrique Pires reabriu a reunião e colocou em discussão a ata 
da 3ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais para 
o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. Não havendo nenhuma observação, o coorde-
nador do Comitê-Executivo declarou aprovada por unanimidade a ata. Em seguida, o Sr. André 
Barcellos informou sobre a substituição dos membros do Comitê indicados para a representa-
ção do Ministério dos Direitos Humanos e passou a palavra ao Sr. Miquerlam Cavalcante, repre-
sentante presente do ministério em questão. O Sr. Miquerlam Cavalcante agradeceu a recepção 
de todos os membros e informou que o nome designado para a composição do Comitê foi o da 
Sr. ª Nathalia Vilar, que não pôde estar presente pois estava em Roraima acompanhando ques-
tões relacionadas aos direitos humanos. O Sr. José Henrique Pires transmitiu as boas-vindas 
aos novos integrantes e deu prosseguimento às questões relativas ao orçamento, alertando que 
houve aportes nos primeiros meses, mas seria necessária uma indicação sobre o que é possível 
ser feito para que o Ministério do Planejamento abasteça os programas em curso e nenhuma 
atividade precise ser interrompida por falta de financiamento. Passou então a palavra ao Sr. 
Comandante Barros, representante do Ministério da Defesa, para que fizesse um relato das pre-
ocupações relativas ao Profesp. O Sr. Comandante Barros primeiramente agradeceu a colabora-
ção do Ministério do Esporte e da Secretaria Nacional de Juventude para as atividades do Pro-
fesp. Afirmou que a meta do Programa Forças no Esporte é chegar a 10 mil crianças no Rio de 
Janeiro até o próximo ano e que, de acordo com os cálculos do ministério, seria necessário um 
aporte de pelo menos mais R$ 10 milhões para o acréscimo de mais 5 mil crianças ainda neste 
ano. Diante do exposto, o coordenador do Comitê-Executivo perguntou à Sr. ª Sandra Sato, re-
presentante da subsecretaria de planejamento e orçamento do Ministério do Desenvolvimento 
Social, como a questão poderia ser encaminhada. A Sr. ª Sandra Sato respondeu ao questiona-
mento explicando que há prazos regulamentares para o pedido de suplementação de recursos e 
um desses prazos seria dia 5 de abril de 2018. Caso seja organizado o montante de recursos ne-
cessários, é possível estudar caso a caso e entrar em contanto com cada uma das áreas orçamen-
tárias dos ministérios participantes para verificar quais são as atividades a serem realizadas 
com recursos extras. O Sr. José Henrique Pires solicitou, então, que todos os representantes 
encaminhassem essas informações até o dia 4 de abril para que seja elaborada uma proposta, 
organizada pelo Comitê-Executivo. O Sr. André Barcellos acrescentou que é necessário que cada 
órgão identifique, dentro de sua programação ordinária, à luz do orçamento vigente, o que está 
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programado para o Rio de Janeiro e qual dessas ações tem potencial de beneficiar o público-alvo 
na cidade. Essa avaliação deve ser feita para que sejam levadas ao Presidente da República e ao 
Ministro do Planejamento as demandas do comitê e para que os créditos suplementares ocor-
ram dentro de cada uma das Pastas. O Sr. José Henrique Pires alertou que é necessário também 
comunicar à Secretaria Nacional de Juventude, que se revelou uma grande parceira do Comitê-
-Executivo. A Sr.ª Sandra Sato lembrou ainda que, depois da abril, o próximo prazo de abertura 
para a solicitação de créditos orçamentários será em setembro, com restrições legais devido ao 
ano eleitoral. O Sr. Ângelo de Bortoli Filho, representante do Ministério do Esporte, expôs sua 
preocupação em relação aos recursos, afirmando que o ministério conseguiu junto aos parcei-
ros iniciar os programas e que, sem a ajuda suplementar, não teria sido possível. Os programas 
foram calculados até dia 31 de dezembro, mas se não houver planejamento e discussão, todas as 
crianças beneficiadas precisarão sair no último dia do ano. Por isso, o planejamento futuro é de 
suma importância. O Sr. Marco André, da Secretaria Executiva, propôs avançar junto ao Minis-
tério do Planejamento na criação de planos orçamentários específicos para as ações do Rio de 
Janeiro, no sentido de controle de fluxo, limites e monitoramento de gastos. A Sr.ª Sandra Sato 
acrescentou que a discussão do plano orçamentário com o Ministério do Planejamento não é 
complexa e que, a partir desse ano, é possível criar uma rotina para um plano orçamentário. O 
Sr. José Henrique Pires destacou a importância de, a partir da publicação do relatório, os mem-
bros do Comitê-Executivo trabalharem para dar a mais ampla divulgação possível das ativida-
des e dos recursos que foram repassados ao Rio de Janeiro. Dito isto, o coordenador do Comitê-
-Executivo colocou em votação a aprovação do relatório. Não havendo nenhuma manifestação 
contrária, o relatório de informações sobre o primeiro trimestre de atividades do Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, destacando 
as principais ações e realizações dos ministérios foi aprovado. O Sr. José Henrique Pires agrade-
ceu o trabalho do Sr. André Barcellos, em nome de quem cumprimentou toda a equipe de apoio 
do Comitê-Executivo. Colocou à disposição a equipe e acrescentou que a sala do comitê está 
sempre aberta para tratar do assunto, já tendo recebido parlamentares, prefeitos e demais auto-
ridades do Rio de Janeiro e de outros estados, que buscam informações sobre o programa. Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Henrique Pires reiterou os agradecimentos pela presença e deu por 
encerrada a reunião.
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
COMITÊ-EXECUTIVO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AÇÕES SOCIAIS 

PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS SEUS MUNICÍPIOS 

Ata da Reunião Extraordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais 
para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios. No dia 27 de abril de 2018, às 14 horas de 
Brasília, realizou-se a primeira Reunião Extraordinária do Comitê-Executivo do Programa 
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, na sala nº 
97, 4º andar do Palácio do Planalto, em Brasília - DF. O coordenador do Comitê-Executivo, re-
presentante titular do Ministério do Desenvolvimento Social, Sr. José Henrique Pires, abriu a 
reunião saudando e agradecendo a presença de todos os participantes, confirme lista constante 
do Anexo nº 1. Em seguida, o Sr. José Henrique Pires franqueou a palavra a Sr. ª Maria do Socor-
ro Tabosa, subchefe-adjunta de políticas sociais da Casa Civil, que agradeceu ao Comitê a dispo-
nibilidade em organizar a reunião preparatória para a reunião ministerial prevista para a sema-
na subsequente. A Sr. ª Maria do Socorro Tabosa esclareceu a necessidade da reunião extraordi-
nária, informando que a Casa Civil monitora os programas prioritários do Governo Federal e, 
periodicamente, reúne os ministros representantes das pastas para apresentar um balanço dos 
projetos. A subchefe-adjunta de políticas sociais da Casa Civil explicou que o Programa Emer-
gencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios será acompanhado 
por duas áreas de trabalho da Casa Civil: a de políticas sociais e a de governo, representada na 
reunião pelo Sr. Sylvio Koury, subchefe-adjunto substituto de gestão pública. Em seguida, a Sr.ª 
Maria do Socorro Tabosa solicitou que todos os presentes se apresentassem ao grupo.  Após as 
apresentações, o Sr. José Henrique Pires reiterou a satisfação com a escolha de dois membros do 
Comitê-Executivo para Ministros de Estado: o representante do Ministério do Esporte, Sr. Le-
andro Cruz Fróes, atual Ministro do Esporte, e o Sr. Rossieli Soares, hoje Ministro da Educação. 
O coordenador do Comitê-Executivo contextualizou a criação do Programa Emergencial para o 
Rio de Janeiro durante o ano de 2017 e afirmou que foram planejados inicialmente recursos na 
ordem de R$ 157 milhões para a ação, mas que, quando o recurso foi liberado em dezembro, 
conseguiu-se empenhar em torno de R$ 119 milhões. No entanto, ao fazer um balanço do que foi 
aplicado no programa, constatou-se que o Ministério da Educação conseguiu ampliar as ações 
em mais R$ 80 milhões. Ele afirmou que, neste momento, o Comitê está trabalhando com cerca 
de R$ 200 milhões, aplicados em programas que já estão em curso e em outras ações incipientes. 
Em seguida, a Sr. ª Maria do Socorro Tabosa demandou que os representantes dos ministérios 
discorressem a respeito da situação das ações de seus ministérios no Rio de Janeiro. Iniciando 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social, o Sr. Fernando Macedo, assessor do Departamento 
de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS), explicou que o 
município do Rio de Janeiro elaborou um plano de ações, pactuado no comitê gestor, que con-
siste na contratação de equipes volantes que atuarão nos territórios prioritários definidos na 
cidade. Foram aportados R$ 12 milhões para contratação dessas equipes via organização não-go-
vernamental, entretanto, há alguns problemas administrativos enfrentados para a concretiza-
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ção da ação. Primeiramente, o ministério enfrentou problemas com o orçamento municipal; 
em seguida, com o secretário municipal, o  que dificultou a implementação. No entanto, com a 
posse do novo secretário, espera-se um avanço em relação ao chamamento público para a con-
tratação da organização não-governamental, que será responsável por contratar as equipes que 
irão atuar no território pelo período de um ano. A Sr. ª Maria do Socorro questionou se as metas 
de expansão de unidades de CRAS e CREAS, apresentadas durante o período de estruturação do 
Programa Emergencial, foram mantidas. Os representantes da SNAS responderam afirmativa-
mente e acrescentaram que a equipe será composta de 193 profissionais que apoiará a rede de 
assistência social já estabelecida e atuará nos territórios prioritários. Os representantes da 
SNAS, Sr. Fernando Macedo e Sr. ª Daniella Jinkings, afirmaram que, devido às dificuldades 
administrativas não houve nenhuma contratação até o presente momento, mas que todo o re-
curso que já havia sido repassado fundo a fundo para o município do Rio de Janeiro em dezem-
bro de 2017. Segundo a Sr. ª Daniella Jinkings, a previsão de realização do chamamento público 
pelo município é maio de 2018. O Sr. José Henrique Pires fez uma correção afirmando que o 
recurso foi depositado por meio do Banco do Brasil em fevereiro de 2018. A Sr. ª Maria do Socor-
ro Tabosa questionou a respeito dos R$ 6,45 milhões repassados a 19 municípios por meio da 
Secretaria Nacional de Assistência Social, ao passo que seus representantes afirmaram que esse 
montante é resultado de convênios realizados por emendas no ano de 2017 e que não estavam no 
escopo dos R$ 157 milhões, mas que foram destinados à ampliação da rede de assistência do es-
tado do Rio de Janeiro. Acrescentaram também que a expectativa de atendimento das novas 
equipes contratadas é de 6 mil pessoas. O segundo ministério a apresentar suas propostas foi o 
Ministério da Justiça. A Sr. ª Fernanda Targino esclareceu que as atividades do Ministério da 
Justiça estão concentradas na contratação de vagas em comunidades terapêuticas, por meio de 
dois convênios: um no estado e outro no município do Rio de Janeiro. Os recursos já foram re-
passados e totalizam cerca de R$ 4,3 milhões. Serão disponibilizadas 380 vagas no estado, sendo 
20 para mulheres e 360 para homens, além de 100 vagas para o município do Rio de Janeiro. Já 
foi iniciado o processo seletivo, o que era condição para o repasse financeiro. Acredita-se que a 
contratação está sendo feita pelo estado, mas não há ainda a confirmação dessa informação. A 
previsão da execução do contrato é de 1 ano. Quando questionada a respeito da seleção das pes-
soas, a Sr. ª Fernanda Targino respondeu que a seleção não terá relação com a Assistência So-
cial, mas que será feita por meio da Secretaria de Saúde. A representante do Ministério da Jus-
tiça esclareceu que a meta de expansão de vagas foi definida com base na demanda do município 
e do estado, com expectativa inicial de contratação em julho de 2018. Em seguida, o represen-
tante do Ministério da Defesa, Sr. Sergio Vinicius, discorreu sobre o Programa Forças no Espor-
te (Profesp), desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com o Ministério do Esporte e 
com o Ministério do Desenvolvimento Social. No que concerne à proposta de ampliação do 
Profesp no Programa Emergencial para o Rio de Janeiro, o Sr. Sergio Vinicius acrescentou que 
a Secretaria Nacional de Juventude também contribuiu com recursos orçamentários. Explicou 
o representante do Ministério da Defesa que, após estudo, chegou-se a meta de ampliação de 10 
mil crianças atendidas por 15 meses, com um volume de recursos necessário de R$ 40 milhões, 
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totalizando o atendimento de 12.300 crianças no município dentro de um ano. Atualmente, o 
Profesp atende 4 mil crianças, sendo 1,7 mil provenientes de esforços de ampliação na cidade do 
Rio de Janeiro, com recursos da ordem da R$ 10,6 milhões. Para alcançar a meta estipulada, o 
Ministério da Defesa afirmou que seria necessário um segundo aporte de recursos da ordem de 
R$ 30 milhões, mas um cenário possível seria um aporte de R$ 5,5 milhões para a ampliação de 
mais 2 mil vagas, previstas até o final de 2018, o que já está em tratativas com a Secretaria Na-
cional de Juventude, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Esporte. Observou 
o Comandante José Ferreira de Barros que há uma dificuldade significativa na interlocução com 
o estado e o município do Rio de Janeiro, especialmente no que tange ao transporte e a contra-
tação de professores, e sugeriu que fosse designada uma pessoa na Secretaria de Educação do 
Rio de Janeiro para mediar essas necessidades. O Sr. Sylvio Koury solicitou então maior deta-
lhamento sobre as dificuldades relativas ao transporte. O Com. José Ferreira de Barros expôs 
que muitas vezes as escolas não conseguem fornecer o transporte, como acordado inicialmente, 
e que uma interlocução com a Secretaria Municipal de Educação poderia viabilizar essa amplia-
ção do transporte das crianças às organizações militares. A Sr. ª Maria do Socorro Tabosa pro-
pôs uma possível articulação do Ministério da Educação para facilitar a relação entre a Secreta-
ria de Educação do Rio de Janeiro e o Ministério da Defesa em relação a esse contratempo. O sr. 
José Henrique Pires contribuiu para a discussão acrescentando que o custo de manter as ativi-
dades e a alimentação dos jovens participantes do Profesp é relativamente baixo, sendo, portan-
to, uma estratégia muito eficiente para afastar crianças e adolescentes do contexto de violência, 
além de proporcionar uma qualificação para o mercado de trabalho. Seguidamente, a represen-
tante do Ministério da Educação (MEC), Sr. ª Joelma Campos, apresentou os detalhes da atua-
ção do MEC no contexto do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) para as 
ações no Rio de Janeiro. Explicou a representante que a Secretaria de Educação do Rio de Janei-
ro já tem recursos da ordem de R$ 18,9 milhões para cursos de formação inicial e continuada e 
de qualificação profissional. Em dezembro de 2017, foram repassados para as ações do Programa 
Emergencial R$ 1,4 milhão para a oferta de 7.125 vagas em 47 cidades. As novas turmas estão 
sendo abertas para matrícula, com previsão de início das aulas em junho de 2018. Ao ser ques-
tionada sobre o público atendido pelos cursos, a Sr. Joelma Campos definiu que o público sele-
cionado seria aquele em situação de vulnerabilidade, seguindo os critérios definidos pelo Minis-
tério do Desenvolvimento Social. A seleção será de responsabilidade da rede de assistência so-
cial. A perspectiva é de atração de um público que muitas vezes não frequenta a escola e pode ser 
resgatado pelo programa. A idade mínima para participação é de 15 anos e a prioridade de aten-
dimento é de jovens de 15 a 30 anos. Em relação às dificuldades enfrentadas pelo ministério, a 
Sr.ª Joelma Campos respondeu que não enfrenta muitos problemas, uma vez que, quando os 
cursos são lançados em uma localidade, há uma grande procura para matrículas. Os represen-
tantes da Casa Civil trouxeram à tona dúvidas sobre a territorialização das ações do Programa 
Emergencial e a sincronicidade dessas com as ações de segurança pública do Rio de Janeiro. 
Finalizada a explanação, a Sr.ª Maria do Socorro afirmou que, posteriormente, fará questiona-
mentos também aos representantes da educação básica. Sobre o Ministério dos Direitos Huma-
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nos, a representante Sr. ª Natalia Ribeiro afirmou que o ministério passou recentemente por 
uma fase de transição e que o Programa Emergencial está sendo acompanhado por eles há pou-
co tempo. O Sr. José Henrique Pires afirmou que o Ministério dos Direitos Humanos atuava no 
sentido de acompanhar as ações desenvolvidas. A Sr. ª Natalia Ribeiro acrescentou que o minis-
tério tem várias ações em curso que poderiam ser relacionadas ao Programa Emergencial do 
Rio, como o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas, Programa de Proteção a Defenso-
res de Direitos Humanos, Ações de Registro de Nascimento, entre outros. Ato contínuo, o repre-
sentante da Secretaria de Governo da Presidência da República afirmou que a Secretaria parti-
cipa do Programa Emergencial por meio da Secretaria Nacional de Juventude, em ação de apoio 
ao Profesp. O Sr. Cleber Lago se comprometeu a preencher a tabela solicitada pela Casa Civil 
informando as metas e gargalos identificados pela Secretaria. A Sr. ª Maria do Socorro Tabosa 
questionou ao Comitê-Executivo se haveria uma compilação de metas e propostas demandadas 
pelo estado e pelo município do Rio de Janeiro e como seria feita a governança do Programa na 
localidade. O coordenador do Comitê-Executivo respondeu que não há uma compilação dessas 
propostas, uma vez que foram muitas demandas ao longo das tratativas e que as propostas ini-
ciais foram adaptadas de acordo com a viabilidade do programa. A Sr. ª Maria do Socorro suge-
riu, então, que fosse constituída uma representação do Programa localizada no Rio de Janeiro. 
Afirmou que o diferencial do Programa Emergencial seria a possibilidade de constituição de 
ações coordenadas, intersetoriais, e que a criação de uma governança do plano facilitaria o de-
senvolvimento das ações. O Sr. Sylvio Koury complementou que, se houver uma ação conjunta, 
o efeito das ações já desenvolvidas poderia ser potencializado. O Sr. José Henrique Pires reafir-
mou que a interlocução com o Rio de Janeiro é complicada, mas que a visita de deputados do 
estado ao Comitê tem servido para esclarecer e divulgar as ações, pois não há muita divulgação 
efetiva em relação às atividades sociais desenvolvidas para mitigar a violência no Rio de Janei-
ro. A Sr. ª Clarissa Lima Paes, representante da Casa Civil, destacou a necessidade de enfatizar 
a territorialidade das ações. A identificação das ações por meio de um mapa do estado facilitaria 
o diagnóstico em relação ao excesso ou a carência de ações sociais. Os representantes da Casa 
Civil também sugeriram o cruzamento dessas informações com as machas de criminalidade no 
estado. Em seguida, os membros da SAM também questionaram a respeito do valor dos recur-
sos extraordinários destinados à ação, uma vez que o relatório apresenta um valor de R$ 157 
milhões e as ações descritas somam em torno de R$ 11 millhões. A Sr.ª Sandra Sato explicou que, 
devido ao processo de liberação dos recursos, não foi possível absorver todo o orçamento desti-
nado ao Programa Emergencial.  A representante do Ministério do Desenvolvimento Social afir-
mou que toda a negociação para a constituição do Programa foi baseada em R$ 157 milhões, 
valor previsto para a realização das ações, mas que esse montante veio parcelado por dentro dos 
limites orçamentários. A Sr. ª Sandra Sato explicou que os ministérios teriam capacidade de 
receber esses recursos, no entanto, não houve tempo hábil para o empenho. O Sr. Sylvio Khou-
ry questionou se houve algum limite disponibilizado que foi retirado do programa, ao passo que 
a Sr. ª Sandra Sato respondeu que não houve retirada de nenhum recurso no caso do Ministério 
do Desenvolvimento Social, mas sim um TED que não foi empenhado em sua totalidade pelo 
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Ministério da Defesa por falta de tempo hábil. A Sr. ª Maria do Socorro Tabosa demonstrou 
preocupação em relação ao termo utilizado nos documentos, que diria que a totalidade do re-
curso foi disponibilizado. O Sr. José Henrique Pires acrescentou que os R$ 80 milhões disponi-
bilizados pelo Ministério da Saúde também não estavam previstos, assim como os cerca de R$ 
20 milhões complementados pela Educação, como acrescentou a Sr. ª Sandra Sato. O coordena-
dor do Comitê-Executivo afirmou que foram empenhados R$ 119,283 milhões, somados aos R$ 
80 milhões utilizados pelo Ministério da Saúde. O valor total seria de cerca de R$ 200 milhões. 
A Sr. ª Maria do Socorro Tabosa pediu que todos anotassem essa informação sobre o aporte de 
recursos extras pelos ministérios. Em seguida, agradeceu a colaboração de todos os presentes na 
reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar, o Sr. José Henrique Pires também agrade-
ceu a presença de todos e declarou encerrada a Reunião Extraordinária do Comitê-Executivo do 
Programa Emergencial de Ações Sociais para o Rio de Janeiro e os seus Municípios.
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C. FOTOS
4ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de  

Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios

Reunião Extraordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de  

Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios
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Reunião Ministerial de Balanço das Ações Sociais  

desenvolvidas no Rio de Janeiro - RJ
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