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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDHCA 

Aos 10 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, aproximadamente às nove 
horas, reuniram-se de forma remota Google MEET, sob a coordenação da senhora Presidente 
MarIA Marta Martins Ferreira, os seguintes conselheiros: Ítalo Rânifer Sampaio Baptista 
(Representante do Departamento de Desenvolvimento Social), Ana Sílvia Pereira Miranda 
(Representante do Departamento de Saúde), Maria Marta Martins Ferreira (Representante da 
Associação de Apoio a Criança e Adolescente de Alumínio – AACAA), Eunice Gondo Lima de 
Araujo (Representante da Associação Nossa Sra. Rainha da Paz - Casa Jesus Amor), Bruno de 
Arruda Cunha (Representante da ONG Ação Amor), Renata Soares dos Santos Silva 
(Representante do Departamento de Educação). Também esteve presente Sueli Maria da Silva 

Vieira (Secretária Executiva). PAUTA DA REUNIÃO: Denúncia referente ao Conselho 
Tutelar; Projeto escolhido Edital de chamamento Público nº 03/2020 – Processo 
48/2020. PAUTA 1: Aos dias 22 de setembro foi recebido por este conselho o oficio do 
Ministério Público nº 114/2020 processo nº 37.0739.0011964/2020-3, referente a uma 
denúncia acerca da atuação de um conselheiro tutelar de Alumínio/SP, no ofício o 
denunciante pede providências sobre o caso. DELIBERAÇÃO: Foi deliberado pelos 

presentes no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 
de Julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas alterações, na 
Lei Municipal nº. 123, de 28 de Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780 de 12 de Maio 
de 2015 e o disposto em seu Regimento Interno - Decreto 1931 de 2018, a abertura de 
uma Sindicância para apurar a denúncia de eventuais irregularidades e/ou infrações 
funcionais cometidas por membro do Conselho Tutelar de Alumínio SP, conforme 
solicitação da Promotoria de Justiça. Mediante o processo de Sindicância, os presentes 
elegeram os membros Bruno de Arruda, Maria Marta, ítalo Rânifer e Renata Soares para 
compor a Comissão de Julgamento do caso. Pauta 2: Após análise dos projetos 
inscritos no edital de chamamento Público nº 03/2020 – Processo 48/2020 (conforme 
envio dos projetos aos conselheiros para análise registrado em ATA do dia 05/10/2020), 
foi deliberado a escolha do projeto enviado pelo NECA - “Proposta de realização de 
Diagnóstico social da criança e adolescente e elaboração do plano decenal dos direitos 
de crianças e adolescentes do município de Alumínio/SP. DELIBERAÇÃO: Mediante a 
classificação em primeiro lugar da proposta do NECA, será publicado uma resolução do 
resultado. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e eu Ítalo Rânifer 
Sampaio Baptista, Secretário do CMDHCA lavrei esta ata, que após lida, segue assinada pelos 

presentes. 

 

 

 


