
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALUMÍNIO – 

CMDHCA 

Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

horas, reuniram-se de forma remota pelo aplicativo GOOGLE MEET para 

reunião extraordinária do CMDHCA sob a coordenação da presidente Sr.ª 

Maria Marta Martins Ferreira, os seguintes conselheiros: Ítalo Rânifer S. 

Baptista (Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento 

Social - Dpmds), Ana Silva Pereira Miranda (Representante do Departamento 

Municipal De Saúde), Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade 

(Representante da AFCE), Jefferson da Silva (Representante do Núcleo 

Bandeirantes GAROU). Pauta da reunião: VIA Solidário 2021 – Deliberação 

sobre edital de chamamento público e definição dos critérios de priorização de 

temáticas para financiamento do fundo. Pauta única: A respeito do edital do 

programa VIA – Votorantim pela primeira Infância. Recebemos a informação de 

que o período de inscrição acontecerá de 15/09/2021 à 19/11/2021. Também 

fomos informados acerca dos documentos que devem ser encaminhados 

nestas datas: resultado do chamamento público, resolução ou ata do conselho 

detalhando os critérios de priorização de temáticas para financiamento do 

fundo e carta com os dados do projeto que subsidiará o envio de login e senha 

para preenchimento do sistema da Votorantim (GPSV).  Outro ponto informado 

é que poderão participar do programa VIA 2021 os programas e projetos que 

estejam em conformidade com a Resolução nº 137/2010 do Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), conforme indicado no 

Art. 15 - A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para 

o financiamento de ações governamentais e não-governamentais relativas a: I - 

desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por 

tempo determinado, não excedendo a 3 (três) anos, da política de promoção, 

proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; II - 

acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou 

abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição 

Federal e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as diretrizes 

do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 

Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; III - programas e projetos 

de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de 

informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, 

proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; IV - 

programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos 

operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas 

educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa 

e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e VI - ações de 

fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa 

dos direitos da criança e do adolescente. Após a deliberação do conselho e 



publicação do edital de chamamento, todas as organizações interessadas 

poderão enviar proposta e o Conselho então deliberará sobre a proposta que 

considera mais adequada, diante das situações de violação. Em relação à 

participação deste conselho no VIA Solidário 2021, dos cinco conselheiros 

presentes, quatros votos foram a favor da publicação do Edital para inscrição 

de propostas para destinação de recursos incentivados FUMCAD/FIA 2021, a 

fim de promover ações voltadas à redução de casos de violações de direitos 

por meio de desenvolvimento de programas e serviços voltados ao 

atendimento de crianças e adolescentes. Apenas um dos conselheiros 

presentes votou contra a publicação do Edital, onde afirma que o CMDHCA já 

possui projetos em andamento e por isso deveria focar sua atenção no 

acompanhamento dessas entidades, outro ponto destacado é a importância de 

priorizar as entidades de Alumínio/SP em detrimento de alguma de fora, para a 

capacitação dos membros do CMDHCA para futuros projetos. Deliberação: 

Mediante a importância do apoio e desenvolvimento de projetos e estratégias 

que visam contribuir para a promoção e melhoria da qualidade de vida de 

crianças e adolescentes de Alumínio. Foi deliberado, pela maioria dos votos 

que o CMDHCA participará do VIA Solidário 2021 e publicará o edital de 

chamamento mediante o eixo I - desenvolvimento de programas e serviços 

complementares ou inovadores, por tempo determinado, não excedendo 

a 3 (três) anos, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento 

dos direitos da criança e do adolescente.   Não havendo mais nada a tratar, 

a reunião foi encerrada e eu Ítalo Rânifer Sampaio Baptista, primeiro secretária 

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

 

 


