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

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, aproximadamente 

às nove horas reuniram-se de forma remota por meio do aplicativo GOOGLE MEET, sob a 

coordenação da senhora Presidente Maria Marta Martin Ferreira, os seguintes conselheiros: Ítalo 

Rânifer Sampaio Baptista (Representante do Departamento de Desenvolvimento Social), Bruno 

de Arruda Cunha (Representante da Ação Amor), Ana Sílvia Pereira Miranda (Representante do 

Departamento de Saúde), Jefferson da Silva (Representante do Núcleo Bandeirantes - GAROU), 

Fiorisilia Ana Maria Risi (Representante Depto Municipal de Educação). PAUTA DA REUNIÃO: 

Agenda de reuniões de 2022; Convocações das entidades para as reuniões do conselho; 

Criação de rede social para o CMDHCA. PAUTA 1: A presidente Maria Marta abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos. Seguindo os trabalhos, os conselheiros deliberaram pela 

agenda de reuniões de 2022. DELIBERAÇÃO: Os presentes decidiram que as reuniões 

ordinárias do conselho serão realizadas toda última terça-feira de cada mês às 09h. As reuniões 

seguem de forma “hibrida”, ficando a critério de cada um estar presente na sala dos conselhos 

ou participar por vídeo conferência pelo aplicativo GOOGLE MEET. PAUTA 2: O conselheiro 

Ítalo, pontuou que algumas entidades do município não protocolaram as inscrições de seus 

projetos no CMHDCA. Foi sugerida a notificação dessas entidades que desenvolvem projetos 

voltados para a área da infância e juventude no município, assim como garantir a participação 

nas reuniões deste conselho. O conselheiro Bruno pontua que está atuando junto a uma nova 

entidade no município denominada “Amoré”. Ressaltou que irá encaminhar um oficio informando 

o conselho que a entidade começará a atender crianças e adolescentes da cidade. 

DELIBERAÇÃO: Todos concordaram com a proposta. O conselheiro ítalo fará os ofícios e 

encaminhará para as entidades que desenvolvem projetos voltados para a criança e adolescente 

em Alumínio. PAUTA 3: A conselheira Marta colocou como sugestão a criação de uma rede 

social para o conselho. Ela afirma que a população possui dificuldades para acessar o site, por 

isso a existência de um “facebook” facilitaria o acesso e divulgação das ações do CMDHCA. A 

conselheira Ana Silvia opina que a existência de um facebook irá exigir maior atenção e trabalho 

dos conselheiros, por isso é importante que mais do que uma pessoa seja responsável pela 

administração da rede social, assim como um controle das postagens e atenção as perguntas e 

comentários da população. Jefferson sugeriu que caso venha a existir o facebook, talvez seja 

possível limitar as postagens e comentários para que apenas o administrador da página consiga 

postar. O conselheiro Ítalo afirma que se não houver restrições jurídicas acerca da criação do 

facebook, é possível sua criação observando que o site já é atualizado com frequência e por isso 

a rede social também pode ser administrados em paralelo. DELIBERAÇÃO: Os conselheiros 

deliberaram por unanimidade como favoráveis para a criação da rede social do conselho, 

especificamente o facebook. O conselheiro Ítalo ficará responsável pela criação e também por 

tirar as dúvidas junto ao jurídico da prefeitura acerca dessa questão.   Não havendo mais nada a 

tratar, a reunião foi encerrada e eu Ítalo Rânifer Sampaio Baptista, segundo secretário do 

CMDHCA lavrou esta ata, que após lida, segue assinada pelos presentes. 

 

 


