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I. NOTA DE ABERTURA
Esta publicação está de acordo com o artigo 6º, inciso VII e Parágrafo Único 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 sessenta dias após o fim dos períodos de avaliação a que se referem.
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II. IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES
DO PROGRAMA

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS)
A. SNAS
Em junho de 2018 foi firmado o termo de colaboração entre a secretaria
municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e a ONG CONTATO
(Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais), para a cogestão das ações no
período de 01/07/2018 a 31/12/2018. O projeto recebeu o nome de RIO+CIDADÃO e
visou potencializar as iniciativas dos Centros de Referência da Assistência Social
(CRAS) e Centros de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), por
meio de um trabalho integrado com outras políticas setoriais, com objetivo de identificar famílias prioritárias para o atendimento e acompanhamento, e viabilizar
acesso aos serviços públicos e benefícios.
Para realizar as atividades do RIO+CIDADÃO, 326 profissionais foram capacitados sobre os objetivos e metodologia de trabalho do projeto. Os articuladores comunitários, que fazem o trabalho de busca ativa nos territórios, participaram também da
oficina de comportamento seguro, coordenada pela equipe da secretaria municipal de
Saúde, com orientações sobre os riscos nas comunidades (identificação e gerenciamento) e os pilares de segurança aplicados à estratégia saúde da família. Esses profissionais
também receberam qualificação no Instituto Pereira Passos sobre o instrumento de
busca ativa, que foi colocado em um ambiente de rede, que permite não só a anotação
das respostas como também o georreferenciamento das residências visitadas.
Em 06/08 teve início a busca ativa nos territórios do Chapadão e da Pedreira, bem como a instalação dos polos de atendimento descentralizados nestas
comunidades, contando com equipe de entrevistadores sociais, técnicos do SUAS e
administrativo, que vem potencializando o trabalho realizado pelo CRAS.
Foram priorizadas as comunidades do Chapadão e Pedreira para início das
atividades, tendo em vista a precariedade de serviços existentes naquelas regiões,
que também contam com um número menor de pessoas inseridas no Cadastro Único de programas sociais.
Na segunda quinzena de agosto foi iniciada a incursão nos complexos do
Alemão e da Penha, no entanto, no mesmo período ocorreram entradas das forças
armadas e policiais nesses locais, com diversos episódios de violência, conforme
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noticiado pela mídia. Diante disso, foi mantida a equipe de atendimento no CRAS
e postergada a busca ativa.
No final de agosto foi a vez do Complexo da Maré receber as ações do
RIO+CIDADÃO. A área tem regiões acentuadamente marcadas pela violência urbana, congrega 17 comunidades, que muitas vezes entram em conﬂito entre si.
Por essa dificuldade de acesso entre as comunidades e pela grande extensão territorial deste complexo, foi identificada a necessidade de 4 polos descentralizados,
de modo a favorecer o acesso da população aos serviços da assistência social.
Assim, até o final de setembro, foi realizada a busca ativa em 13.274 domicílios, 5.866 famílias foram atendidas e 1.464 recusaram o atendimento.

B. SISP
Neste terceiro trimestre, a Secretaria de Inclusão Social e Produtiva (Sisp)
do MDS começa a apresentar os resultados das ações de construção de parcerias
que promovem qualificação profissional e geração de trabalho e renda.
A escola de hotelaria Rinaldo de Lamare, que tem atuação circunscrita ao
município do Rio de Janeiro, iniciou a capacitação de 202 alunos para atuar no setor
de Turismo. Essas vagas foram disponibilizadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/Rio), em parceria com o Plano Progredir do Ministério do
Desenvolvimento Social.
Ainda na área de qualificação profissional, a Fundação de Apoio à Escola
Técnica (FAETC) ofereceu 7,7 mil vagas em cursos presenciais, na modalidade de
Formação Inicial e Continuada (FIC), com a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e
atualizar trabalhadores que desejam entrar ou retornar ao mercado de trabalho. Os
cursos abrangeram mais de 50 eixos tecnológicos e foram ofertados em 39 dos principais municípios do Estado do Rio de Janeiro. Até o final de agosto, 1.049 alunos
concluíram com os cursos.
Em relação ao eixo de geração de trabalho e renda, entre os meses de junho
a agosto, o Portal Progredir disponibilizou 82 vagas de emprego. Destas, 18 foram
destinadas às pessoas com deficiência em todo o Estado do Rio de Janeiro.
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Para o mês de outubro, o site vagas.com.br, que recentemente aderiu à Rede
de Parceiros do Desenvolvimento Social, comprometeu-se a oferecer ofertas de emprego para o Estado do Rio de Janeiro. Até o mês de agosto, essa Rede contava com
36 parceiros no Rio de janeiro, sendo 26 situados na capital do Estado.
Por último, ainda continua em desenvolvimento a ação do 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 DO ESPORTE
O Ministério do Esporte (ME) recebeu mais de R$ 17 milhões para ampliar
as ações do projeto piloto Esporte e Cidadania para Todos. Desde o segundo relatório, a iniciativa previa atender 10 mil crianças e adolescentes, mas já no início do
segundo semestre, a ação beneficiava a mais de 11,5 mil jovens e continuava com
matrículas abertas. O quantitativo de núcleos para colocar o plano em execução foi
expandido de 56 para 156 (100 novos núcleos, sendo 84 em locais de vulnerabilidade
social e 16 em Unidades de Medidas Socioeducativas de Internação e Semiliberdade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas). A ação visa democratizar o
acesso ao esporte para pessoas, na faixa etária de 6 a 21 anos, expostas à situação de
vulnerabilidade social e/ou que cumprem medidas socioeducativas.
Para o projeto piloto do Virando o Jogo – que estimula as práticas de lazer,
lutas e artes marciais - o ME recebeu mais de R$ 8,2 milhões para criar 60 núcleos, com potencial de atendimento a 18 mil beneficiados em situação de risco ou
vulnerabilidade social. Diante disso, o ministério realizou a seleção para os locais
de implementação desses núcleos, elaborou os editais de escolha da Organização
Social (OS) visando a contratação dos profissionais que atuarão junto às crianças
e aos adolescentes e adquiriu os materiais para a utilização no projeto. A concessão para o início das atividades já foi dada e, o ministério aguarda apenas a confirmação da data pela entidade vencedora da seleção e o número de participantes
das atividades.
O Programa Luta Pela Cidadania (PLC) ainda espera pela aprovação da
Procuradoria-Geral do Município do Rio de Janeiro (PGM), dos editais para selecionar as OS que irão colocar em prática a iniciativa. Quando em funcionamento,
a ação prevê a criação de 32 núcleos, que alcançarão 6,4 mil crianças, adolescentes, jovens e adultos. O projeto tem como objetivo democratizar o acesso de
crianças, adolescentes, jovens e adultos às modalidades de lutas e artes marciais,
incentivando assim a formação para a cidadania e o lazer.
No Programa Esporte e Lazer da Cidade (PELC – Núcleo Urbano) - que promove a prática de atividades físicas, culturais, de lazer e de estímulo à convivência
social -, o ministério está investindo mais de R$ 12 milhões para a implementação
de 50 núcleos de atividades que poderão beneficiar a15 mil pessoas.
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MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS (MDH)
Do segundo para o terceiro relatório sobre o Programa Emergencial de
Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, o Ministério dos
Direitos Humanos (MDH) conseguiu avançar em várias frentes pré-estabelecidas.
Na área de capacitação, merecem destaques as qualificações de 260 agentes de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro em curso de abordagem sob
a ótica de Direitos Humanos e de 1.825 profissionais que atuam no Departamento
Geral de Ações Socioeducativas do Estado. Esses agentes também receberão cursos
de como promover, de forma prioritária, os direitos dos idosos.
O MDH investiu mais de R$ 1,5 milhão no Programa de Proteção a Crianças
e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM). A medida beneficia 50 crianças,
adolescentes e seus familiares no Estado do Rio de Janeiro. Outros R$ 860 mil são
aplicados para robustecer o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas (PROVITA Rio). A ação oferece atendimento de testemunhas que, em decorrência de
seus depoimentos, sofram ameaças e riscos iminentes.
O ministério também está aplicando mais de R$ 500 mil no monitoramento da implementação dos Planos Estaduais de Enfrentamento da Violência Sexual
contra Crianças e Adolescentes. Para isso, fortalece as ações do Comitê Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual de Crianças e Adolescentes e da Rede
ECPAT Brasil.
Foram estruturados e equipados 3 Conselhos Tutelares no estado. A iniciativa teve investimento de R$ 330 mil.
Merece destaque final que R$ 200 mil foram empregados especificadamente para avigorar os Conselhos Municipais e Estaduais da Pessoa Idosa.
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MINISTÉRIO DA DEFESA (MD)
Neste terceiro relatório, o ministério da Defesa destaca os benefícios gerados pelo Programa Forças no Esporte (Profesp) às quase 2,5 mil crianças e jovens
atendidos pela iniciativa.
Segundo observado, os participantes têm tido melhor rendimento escolar
e há diminuição da taxa de evasão escolar. Também foi possível detectar o maior
envolvimento das crianças e jovens em atividades culturais. Aqui é importante
enfatizar que neste terceiro trimestre houve a introdução de aulas de música.
Os integrantes do Profesp têm tido participação em ações cívico-sociais,
palestras com agentes de saúde, de segurança, entre outras, que visam à diminuição da violência junto à família e à sociedade, bem como à aplicação de uma
rotina de alimentação saudável e de qualidade.
Também têm demonstrado maior interesse pela prática esportiva, trabalho em equipe e desenvolvimento do espírito competitivo. Apesar de não ser o
objetivo da ação, tem sido percebido que alguns dos participantes têm potencial
para se tornarem atletas.
É importante mencionar que o programa tem proporcionado oportunidades para maior contato com a natureza e desenvolvimento de uma consciência
ambiental dos participantes.
Ressalta-se que a expansão do Profesp para atendimento de 10 mil crianças e adolescentes ainda é uma meta a ser alcançada. Para isso, todos os envolvidos estão em constante diálogo para viabilizar os recursos necessários para a
ampliação do programa.
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III. ANEXOS

A. LISTA DE EVENTOS
1. Audiência com Sr. João Mendes de Jesus, Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Data: 19 de junho de 2018
Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7° Andar, Gabinete do
Ministro, Brasília/DF
2. Reunião com o Sr. Marcus Vinícius Convençal, Secretário de Assistência Social
- Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ
Data: 20 de junho de 2018
Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º Andar, Sala 841
3. Reunião sobre Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa Emergencial
de Ações Sociais para o Estado do RJ e seus Municípios com a Chefe de Gabinete da
Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas Substituta, Sra. Helena Moura
Data: 17 de julho de 2018
Local: Edifício Sede do Ministério da Justiça - Palácio da Justiça, Bloco T,
Esplanada dos Ministérios, Gabinete da Senad, 2º Andar, Sala n° 208
4. Reunião sobre Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa Emergencial
de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios com o Ministério
da Educação
Data: 17 de julho de 2018
Local: Ministério da Educação - Esplanada dos Ministérios, Bloco L, 8º andar,
Sala 800 - Chefia de Gabinete
5. Reunião sobre Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa Emergencial
de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios com o Sr. Ângelo
de Bortolli Filho, do Ministério do Esporte
Data: 19 de julho de 2018
Local: Ministério do Esporte - SIG, Quadra 4, Lote 83,
Edifício Capital Financial Center, Bloco C, 1º Andar, Sala nº 117
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6. Reunião sobre Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa Emergencial
de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios com a Secretaria
Nacional de Assistência Social
Data: 24 de julho de 2018
Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º Andar, Sala 841
7. Reunião sobre Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios
com o Ministério da Cultura
Data: 7 de agosto de 2018
Local: Ministério da Cultura - Ed. Parque Cidade Corporate - SCS Quadra 09
Lote C, Torre B - 9° Andar - Gabinete SDC
8 . Reunião sobre Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios com a
Srª Denise Paiva, Consultora do Ministério da Educação
Data: 7 de agosto de 2018
Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º Andar, Sala 841
9. Reunião sobre Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa Emergencial
de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios com o Ministério
da Saúde
Data: 8 de agosto de 2018
Local: Ministério da Saúde - Bloco G, 9º Andar
10. 5ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações
Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios
Data: 10 de agosto de 2018
Local: Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 7º Andar, Sala 737
11. Visita Técnica com o Coordenador Geral do PROFESP - Programa Forças no
Esporte, Comandante Barros
Data: 15 de agosto de 2018
Local: St. de Clube Esportivo Sul Trecho 2 - Asa Sul - Clube da ASSEB
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B. ATAS DE REUNIÕES
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ-EXECUTIVO DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AÇÕES SOCIAIS
PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E OS SEUS MUNICÍPIOS
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às 15 horas de Brasília, Distrito Federal,
realizou-se a 5ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações
Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios, na Sala de Reuniões 737, 7º andar,
Bloco A, Esplanada dos Ministérios, Brasília/DF. O Representante titular do Ministério do
Desenvolvimento Social, Sr. José Henrique Medeiros Pires, iniciou a reunião saudando e
agradecendo a presença de todos os participantes, conforme lista de presença dos membros do
Comitê (Anexo nº 01) e lista de presença de convidados (Anexo nº 02), bem como conduziu a
reunião, justificando que esta ocorre em virtude da necessidade de, periodicamente, avaliar o
programa e projeção de eventuais propostas, bem como introduziu projeto conduzido pela Sra.
Tarsila Rorato Crusius, Diretora do Departamento de Atenção à Juventude e à Adolescência da
Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano do Ministério do
Desenvolvimento Social – SNPDH/MDS, o qual se trata de auxílio à recuperação de menores
abrigados em instituições no Rio de Janeiro, cuja matéria se relaciona com o Departamento
Geral de Ações Socioducativas - DEGASE. O Sr. José Henrique Medeiros Pires apresentou o
novo integrante do Comitê- Executivo, Sr. Jorge Breno Palheta Orellana, servidor do MDS,
externando a direção deste frente ao Colegiado. Em seguida, o Sr. José Henrique Medeiros Pires
submeteu à aprovação do Comitê as atas da 4ª reunião ordinária e a ata da reunião extraordinária,
ambas do Comitê, esta última realizada nas dependências da Casa Civil da Presidência da
República – CC/PR, as quais, previamente, foram circuladas aos membros do Colegiado. Instante
em que foi indagado eventual observação ou reparo a ser realizado, ocasião em que o Sr. Ângelo
de Bortolli Filho, representante titular do Ministério do Esporte,

questionou a eventual

ocorrência de outras reuniões nas repartições da Casa Civil da Presidência da República, o que
foi esclarecido que ocorreram quatro reuniões no referido recinto, porém foi informada a
realização somente de uma reunião extraordinária do Comitê, e que, portanto, estaria pendente
de aprovação uma ata da reunião extraordinária realizada naquela Casa Civil. Não havendo
mais nenhuma observação, as atas da 4ª reunião ordinária e uma da reunião extraordinária, a
qual ocorreu na referida Casa Civil foram aprovadas. O Sr. José Henrique Medeiros Filho
informou que o Comitê tem data para extinção, qual seja, último dia do mês de dezembro do
corrente ano, bem como comunicou a necessidade de realização de reuniões, em decorrência de
disposição expressa no Decreto de criação deste Colegiado, para publicação de relatório
trimestral acerca das atividades e ações realizadas. Em seguida, o Sr. José Ferreira de Barros,
representante suplente do Ministério da Defesa, relatou que o Rio de Janeiro se encontra na
segunda fase de ampliação do Programa Forças no Esporte - PROFESP, desenvolvido pelo
Ministério da Defesa, com o apoio da Marinha, Exército e Aeronáutica, e em parceria com os
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Ministérios do Esporte e do Desenvolvimento Social e a Secretaria Nacional de Juventude. No
entanto, relatou a estagnação por 4 (quatro) meses na referida etapa, com infraestrutura pronta,
porém aguardando-se custeio financeiro para o desenvolvimento das atividades. O Sr. José
Ferreira trouxe à baila para reunião sua preocupação com a iminente possibilidade de
descontinuidade do referido programa, ante a ausência de financiamento para professores e
materiais esportivos em âmbito nacional. O Sr. José Henrique Medeiros Pires introduziu a Sra.
Sandra Yoko Sato, Diretora de Programas da Secretária-Executiva do MDS, no debate da reunião
acerca de financiamento de parte do programa pelo MDS, sendo informado que está em trâmite
o repasse de R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) para o mencionado programa.
O Sr. José Ferreira de Barros relatou que, com o repasse do recurso para o custeio do PROFESP,
as atividades seriam desenvolvidas até o mês de abril de 2019. O Sr. Sérgio Vinícius Marques do
Val Cortes, servidor do Ministério da Defesa, informou que o valor não empenhado referente ao
recurso transferido pelo MDS ao programa no âmbito nacional ao PROFESP será devolvido ao
MDS, a fim de que se liberem os valores da 2ª etapa. A Sra. Sandra Yoko Sato comunicou que
não há impedimentos de ordem orçamentária na liberação de recursos referentes à 2ª etapa do
programa no que concerne ao MDS. O Sr. José Ferreira de Barros enfatizou que há recursos
orçamentários relativos à alimentação das crianças usuárias do programa, em virtude de
repasses financeiros pelo MDS. O Sr. Sérgio Vinícius Marques do Val Cortes informou acerca da
possibilidade de o programa não retornar no segundo semestre deste ano, em decorrência de
cobranças dos comandantes das unidades pela ausência de recursos financeiros relativos à
aquisição de materiais esportivos e professores. O Sr. José Henrique Medeiros Pires expôs, de
forma sucinta, a execução do PROFESP, qual seja, atividades desenvolvidas no contraturno
escolar, com oferecimento de alimentação. Expôs, ainda, que o programa possui característica
singular, pois é mister a adesão dos comandantes, os quais são voluntários no programa, vez
que sua execução ocorre dentro de unidades militares, o que eventualmente poderia ocasionar
constrangimento ao comando, caso não exista o custeio orçamentário de suas atividades. O Sr.
José Henrique Medeiros Pires sugeriu que o Comitê comunique a situação ao Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e à Casa Civil da Presidência da República para
solicitar reforço, vez que há um acompanhamento daquela Casa Civil acerca do PROFESP. A
Sra. Sandra Yoko Sato indagou se a questão do repasse de recursos do Ministério do Esporte é
somente orçamentária ou se existem outros tipos de impedimento. O Sr. Ângelo de Bortolli
Filho, representante titular do Ministério do Esporte no Comitê, informou que o Ministério do
Esporte repassou integralmente o valor da primeira proposta relativa ao PROFESP no Rio de
Janeiro, embora o Ministério da Defesa não tenha conseguido empenhar inteiramente a
quantia. Informou, também, a existência de um Termo de Execução Descentralizada - TED com
o Ministério da Defesa, o qual se encontra na fase de análise de documentação. Comunicou,
ainda, que o Ministério do Esporte se comprometeu com mais cinco milhões para o programa
no âmbito nacional, porém o valor está contingenciado, indicando a necessidade de pedido dos
Ministros de Estado envolvidos e do Comitê para o seu desbloqueio, após a conclusão do referido
TED. O Sr. José Ferreira de Barros comunicou a existência de pareceres favoráveis à contratação
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de pessoal para o programa em âmbito nacional por meio de credenciamento, tendo manifestação
favorável do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e da Consultoria Jurídica
do Ministério da Defesa. Informou, ainda, na esfera do Rio de Janeiro, avanços em relação a
diversos programas na área de inclusão social, digital, em conjunto com o Comitê Paralímpico
Brasileiro - CPB. O Sr. Sérgio Vinícius Marques do Val Cortes solicitou o apoio de todos, na
medida do possível, para se reservar parte de recursos ao PROFESP na proposta da Lei
Orçamentária Anual para 2019. O Sr. Ângelo de Bortolli Filho informou que depende de
orçamento para continuidade do financiamento do PROFESP, embora esteja prevista a
continuação do apoio ao programa. Após a indagação do Sr. Ângelo de Bortolli Filho acerca da
avaliação dos projetos, o Sr. José Henrique Medeiros Pires informou que as avaliações estão
sendo encaminhadas ao citado Comitê. O Sr. Jorge Breno Palheta Orellana saudou a presença
de todos e relatou sua percepção inicial no Comitê. Neste sentido, o Sr. Jorge Breno relatou
dificuldades: a) em nível metodológico: necessidade de fortalecimento político-institucional
das ações dos Ministérios que compõem o Comitê, sugerindo aumento do canal de comunicação,
e informou que realizou peregrinação por todos os Ministérios que integram o Colegiado; b) em
nível de prioridades: comunicou a existência de demanda macro da Casa Civil da Presidência da
República para o Comitê, informando que o Comitê já encaminhou subsídios para todos os
componentes do Colegiado, qual seja, envio da planilha preenchida com as ações, o que geraria
o segundo relatório trimestral, e, ainda, envio de planilha com os contatos dos pontos focais,
titulares e suplentes, mencionando que o segundo relatório trimestral já está em fase de
conclusão; e c) em nível de condução dos projetos: relatou a dificuldade para acompanhar as
ações dos demais Ministérios que compõem o Comitê. Relatou, também, que não há ferramenta
de controle, oportunidade em que solicitou o envio de informações no prazo estabelecido. O Sr.
José Henrique Medeiros Pires apontou que, de forma geral, as ações caminharam com velocidade
abaixo da expectativa, em especial devido à retração comercial na prestação de serviços no Rio
de Janeiro. Relatou que o cenário está abaixo do esperado, no entanto se mostra esperançoso,
vez que alguns índices de criminalidade estão se retraindo, como por exemplo o crime de roubo
de cargas no Rio de Janeiro. O Sr. José Henrique introduziu ao debate a representante da Sra.
Tarsila Rorato Crusius, a Sra. Roselita Carmo de Sousa Sales que, sucintamente, relatou projeto
de atenção a jovens egressos do Sistema Socioeducativo, o qual está sendo formado entre o
Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério dos Direitos Humanos, enfatizando que
será um projeto piloto com vistas à construção de uma política nacional para os egressos do
Sistema Socioeducativo, que se encontra concluso para implantação, a fim de que se integrem
as ações do Comitê. A Sra. Roselita Carmo de Sousa Sales informou que o projeto trata de ponte
entre os internados em medida socioeducativa e os adolescentes que estão em liberdade assistida
e em meio aberto com apoio/suporte de equipe multidisciplinar para reinserção à comunidade/
sociedade. O Sr. Ângelo de Bortolli Filho informou que o Ministério do Esporte já realiza ações
em todo o Estado do Rio de Janeiro em conjunto com o DEGASE. O Sr. José Henrique Medeiros
Pires sugeriu um diálogo entre o Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério do Esporte,
a fim de potencializar as ações do Ministério do Esporte com o projeto dirigido pela Sra. Tarsila
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Rorato Crusius. O Ministério da Defesa, representado pelo Sr. José Ferreira de Barros, se
mostrou interessado na implantação do referido projeto piloto. O Sr. Jorge Breno Palheta
Orellana relatou algumas recomendações da Casa Civil da Presidência da República para o
Comitê, sendo quatro inerentes à condução do Comitê pelo Ministério do Desenvolvimento
Social, quais sejam: a) inexistência de instância de governança local para planejamento e
articulação das ações no Rio de Janeiro; b) necessidade de maior articulação entre os órgãos e
sinergia das ações em busca do aumento de sua eficácia; c) ação de base local – Estado e Município
com dificuldade de gestão, o que se aparta do poder de atuação do MDS; d) inexistência de visão
territorializada da implementação das ações. O Sr. Jorge Breno apresentou ações e sugestões no
intuito de se mitigar as recomendações, a saber: a) realização de peregrinação institucional já
realizada para melhorar o feedback; b) envio de planilha para preenchimento dos Ministérios
com pontos positivos e negativos a serem elencados acerca do PROFESP no Rio de Janeiro; c)
feitura do terceiro relatório trimestral mais robusto, com subsídios técnicos; e d) visita técnica/
caravana com representantes técnicos de todos os Ministérios integrantes do Comitê às ações/
projetos em execução in loco no Rio de Janeiro. O Sr. Ângelo de Bortolli Filho expôs que o
Ministério do Esporte possui três grandes projetos em fase de execução e implantação no Rio de
Janeiro. O Sr. Euler Albergaria de Melo, representante titular do Ministério do Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão no Comitê, informou dificuldade na área orçamentária na correlação
das ações com o orçamento, sugerindo, para melhor transparência, que as ações estejam
marcadas na descrição do orçamento, recomendando, adicionalmente, o envio à Casa Civil da
Presidência da República para verificação de interesse em acompanhamento do orçamento das
ações emergenciais desenvolvidas pelo Comitê, para eventual criação de plano orçamentário às
ações desenvolvidas, o que criaria uma marcação específica, sendo simples do ponto de vista
prático. O Sr. Ângelo de Bortolli Filho sugeriu que, após alcance de suporte financeiro por meio
do Comitê, fosse criadoplano orçamentário, ou seja, marcação orçamentária das ações
emergenciais. O Sr. José Henrique Medeiros Filho informou que o Comitê foi criado com aporte
financeiro de R$ 157.000.000,00 (cento e cinquenta e sete milhões de reais), embora não tenha
sido empenhado o valor total. Relatou, ainda, que as ações emergenciais no Rio de Janeiro
tiveram boa participação do Ministério da Saúde e Ministério da Educação, em razão dos
hospitais universitários. Continuou enfatizando que, não obstante pouca visibilidade, em
decorrência da violência no Rio de Janeiro, as ações avançaram. A Sra. Joelma Bonfim de Cruz
Campos, representante suplente do Ministério da Educação no Comitê, relatou que o Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) nas ações emergenciais está com
monitoramento marcado para setembro deste ano. Nada mais havendo a declarar, o Sr. José
Henrique Medeiros Pires reiterou os agradecimentos pela presença e contribuições e deu por
encerrada a reunião. Proposições/Encaminhamentos: a) aprovação das atas da 4ª reunião
ordinária e uma da reunião extraordinária, a qual ocorreu na Casa Civil da Presidência da
República; b) após conclusão do Termo de Execução Descentralizada do Ministério do Esporte e
do Ministério da Defesa, o qual se trata de futuro repasse da quantia de cinco milhões de reais
para o PROFESP no âmbito nacional, encaminhamento de petição àquela Casa Civil para
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desbloqueio financeiro; e c) compromisso de diálogo entre o Ministério do Desenvolvimento
Social e o Ministério do Esporte para verificar a possibilidade de implantação do projeto piloto
que visa ao apoio aos jovens egressos do Sistema Socioeducativo no Estado do Rio de Janeiro.
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Audiência com Sr. João Mendes de Jesus Secretário Municipal de Assistência
Social e Direitos Humanos - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (19/06/2018)

Reunião com o Sr. Marcus Vinícius Convençal, Secretário de Assistência Social Prefeitura Municipal de Volta Redonda - RJ (20/06/2018)
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Reunião sobre Reunião Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios
com o Ministério da Educação (17/07/2018)

Reunião sobre Reunião Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios
como Sr. Ângelo de Bortolli Filho, Ministério do Esporte (19/07/2018)
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Reunião sobre Reunião Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios
com a Secretaria Nacional de Assistência Social (24/07/2018)

Reunião sobre Reunião Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios
com o Ministério da Cultura (07/08/2018)
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Reunião sobre Reunião Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios
com a Sr.ª Denise Paiva, consultora do Ministério da Educação (07/08/2018)

Reunião sobre Reunião Relatório Trimestral - Comitê-Executivo do Programa
Emergencial de Ações Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e seus Municípios
com o Ministério da Saúde (08/08/2018)
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5ª Reunião Ordinária do Comitê-Executivo do Programa Emergencial de Ações
Sociais para o Estado do Rio de Janeiro e os seus Municípios (10/08/2018)
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Visita técnica com o Coordenador Geral do PROFESP - Programa Forças no
Esporte, Comandante Barros (15/08/2018)
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