
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALUMÍNIO – 

CMDHCA 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às nove 

horas, reuniram-se de forma presencial e também remota pelo aplicativo 

GOOGLE MEET para reunião ordinária do CMDHCA sob a coordenação da 

presidente Sr.ª Maria Marta Martins Ferreira, os seguintes conselheiros: Ana 

Silva Pereira Miranda (representante Depto Municipal de Saúde), Ítalo Rânifer 

S. Baptista (Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento 

Social - Dpmds), 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 Maria do Carmo Meireles 

(Representante do VIA). Pautas da reunião: VIA – Régua de maturidade; 

Comissão de análises das inscrições; Capacitação Conselho Tutelar. Pauta 01: 

Iniciando os trabalhos, a Sr.ª Maria do Carmo apresentou a régua de 

maturidade, abordando os avanços que o CMDHCA obteve no ano. Segundo 

ela, no início de 2021 foram discutidas as metas que o conselho deveria 

alcançar no decorrer do ano, e ao final veríamos o que foi cumprido ou não. 

Com isso, nesta reunião ela apontou o atual estágio do conselho em relação à 

régua de maturidade, mediante as pactuações firmadas, como: plano de 

captação, regimento interno, diagnóstico, ATAs e listas de presença 

atualizadas, entre outras atividades corriqueiras do conselho. A conselheira 

Ana falou sobre o regimento interno, ela afirma que a produção do documento 

está evoluindo e o regimento ficará atualizado, condizente com a realidade do 

município. Em resposta, Carminha verbaliza que toda vez que muda o 

conselho, é necessário atualizar o regimento e ou aprovar sua renovação. 

Outro ponto apresentado, foi acerca da importância de manter atualizados as 

certidões negativas de débito, sendo esta ação importante para poder participar 

dos futuros editais. Sobre o projeto do diagnóstico da criança e do adolescente, 

foi relatado que o NECA está com dificuldades de obter informações sobre o 

departamento de Saúde, Educação e Cultura, sendo essas informações 

essenciais para o andamento do projeto. Com isso, o conselho fez a sugestão 

de um membro do CMDCA ir junto com o NECA nos departamentos para 



conversar sobre o diagnóstico. Seguindo, a Sr.ª Maria do Carmo contextualizou 

que é necessário o conselho ter mensalmente as informações atualizadas da 

movimentação do FMDCA. Sobre a campanha de arrecadação do fundo, foi 

feita a sugestão de fazer um novo banner para a doação do Imposto de Renda 

ao fundo, onde todos os presentes aprovaram. Os panfletos informativos sobre 

a campanha de doação também serão entregues. Findando os assuntos 

referentes ao acompanhamento do VIA, seguimos para as pautas do conselho. 

Pauta 02: Sobre as analises das inscrições e ou renovação das entidades, foi 

informado que a comissão de analise iniciou os trabalhos com as duas 

inscrições já protocoladas com a solicitação de renovação. As outras 

instituições que ainda não enviaram as solicitações de renovação, foram 

oficiadas a fim de agilizarem o processo de analise da comissão, para posterior 

aprovação ou não do CMDHCA. Observando a importância das inscrições 

estarem atualizadas, para ser possível a participação das entidades nos 

próximos editais e recebimento dos repasses dos projetos.  Pauta 03: O 

Conselho Tutelar de Alumínio participou em novembro da capacitação voltada 

para atuação do Conselho Tutelar, o curso ocorreu de forma presencial no 

auditório da Câmara dos Vereadores. O palestrante contratado foi o Sr. 

Emerson Freitas, que ministrou cinco dias de curso envolvendo todo o 

colegiado e demais atores da rede de proteção.  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.  

 

 


