
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALUMÍNIO – 

CMDHCA 

Aos vinte e oito 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 ordinária 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), Lygia Maria Bustamante Freire de Andrade (Representante da AFCE), 

Jefferson da Silva (Representante do Núcleo Bandeirantes GAROU), Fiorisilia 

Ana Maria Risi (Representante Depto Municipal de Educação), Bruno de 

Arruda Cunha (Representante da Associação Ação Amor). Também esteve 

presente a Senhora Iraides Gomes da Silva - (Associação Nossa Senhora 

Rainha da Paz - Casa Jesus Amor), Sr.ª Patrícia (coordenadora Pedagógica do 

Projeto Caminhos da Aprendizagem), Sr.ª Claudia (Profissional da Instituição) e 

Ana Paula de Arruda Ávila (Representante da Instituição de Acolhimento), 

Maria do Carmo Meireles (Representante do VIA). Pautas da reunião: VIA - 

Plano de captação do Fundo da Criança e do Adolescente e plano de 

comunicação do CMDCA; Reunião com os responsáveis pelo Projeto 

Caminhos de Aprendizagem no que se refere Prestação de Contas; Indicação 

de membros para compor a Comissão de Seleção – Chamamento Público nº 

05/2021 – Campanha VIA Solidário 2021. Pauta 1: A Sr.ª Maria do Carmo 

apresentou o Plano de Ação de Agosto (acordado na última reunião do VIA), 

onde foi deliberado as atribuições que cada conselheiro deveria verificar até a 

próxima reunião do VIA. Com isso, a mesma pontuou que conversou com as 

conselheiras Marta e Ana Silvia sobre o regimento interno do CMDCA, ao qual 

será necessário criar um novo. A conselheira Lygia ficou responsável por 

pensar o “Plano de Comunicação”. Segundo a referida, falta interesse sobre o 

tema da infância na região, buscou contato com os jornais e mídias locais, mas 

não teve sucesso. Outro ponto ressaltado é tornar o site do conselho mais 

acessível à população, onde a proposta é pagar o domínio online do site 

mediante deliberação do conselho. O conselheiro Bruno trouxe a proposta para 

o “Plano de Captação do FMDCA”, apresentou propostas de captação por meio 

do imposto de renda e diálogo com as empresas da região. Pauta 2: 

Compareceu para reunião a Sr.ª Iraides (Coordenadora da Casa Jesus Amor, a 

Sr.ª Patrícia (coordenadora Pedagógica do Projeto Caminhos da 

Aprendizagem) e a Sr.ª Claudia (Profissional da Instituição). A reunião foi 

marcada mediante solicitação do colegiado, a fim da referida instituição prestar 

esclarecimentos sobre a prestação de contas referente ao Projeto Caminhos da 

Aprendizagem. Segundo a Sr.ª Iraides a instituição teve problemas na 

condução do projeto por causa da prestação de contas, onde a instituição não 

observou as normativas do manual de prestação de contas da prefeitura de 

Alumínio/SP. A referida assumiu que cometeu o erro na gestão dos recursos, 



onde utilizou o recurso do projeto para custeio das necessidades do Serviço de 

Acolhimento do qual era gestora na época. Segundo ela, provavelmente será 

necessário devolver o dinheiro para a Prefeitura, afirma que pedirá um novo 

prazo para o Departamento Jurídico, afim de resolver o problema. Pauta 3: 

Recebemos da Senhora Liliane C. de Almeida oficio referente a indicação de 

membros para compor a Comissão de Seleção – Chamamento Público nº 

05/2021 – Campanha VIA Solidário 2021. Considerando o Art. 11 do Decreto 

1.889/2018 que coloca a necessidade de designar os integrantes da Comissão 

de Seleção que farão análise das propostas apresentadas, a Sr.ª Liliane solicita 

a indicação de dois membros do CMDHCA para compor a seleção. 

Deliberação: Em resposta ao oficio nº 209/2021 referente a solicitação de 

indicação de membros para a Comissão de Seleção – Chamamento Publico nº 

05/2021 – Campanha VIA Solidário 2021, o CMDHCA deliberou pela 

participação dos seguintes membros para a Comissão: Sr.ª Marta Maria 

Martins Ferreira e Sr.ª Fiorisilia Ana Maria Risi. O oficio será respondido a 

gestora Sr.ª Liliane de Almeida, informando a indicação dos membros.  Não 

havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e eu Ítalo Rânifer Sampaio 

Baptista, segundo secretário do CMDHCA lavrei esta ata, que após lida, segue 

assinada pelos presentes.  

 

 


