
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALUMÍNIO – 

CMDHCA 

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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), Freide H. F. de Oliveira (Representante da AFCE), Bruno de Arruda 

(Representante da Ação Amor), Ana Silvia Pereira Miranda (Representante do 

Departamento Municipal de Saúde), Fiorisilia Ana Maria Risi (Representante 

Depto Municipal de Educação), Rogerio Nicacio Caetano (Departamento 

Municipal de Finanças). Também estiveram presentes a Sr.ª Carolina Nunes; o 

representante da CBA o Sr. Alan Costa (CBA); e a especialista da Quanta 

Maria do Carmo Meirelles Toledo Cruz (QCP). Pauta da reunião: Renovação 

das inscrições das entidades: Ação Amor; Núcleo Bandeirantes – GAROU e 

AACAA; VIA – Apresentação dos avanços da Régua de Maturidade (RM) 

Pauta 01: Em seguida foi lido o relatório de visita da organização não 

governamental Inscrição da ASSOCIAÇÃO DE ASSISTENCIA E AMPARO 

AO MENOR – AÇÃO AMOR. Sobre a vista ao local, é necessário ressaltar que 

mediante a Pandemia COVID-19 que acometeu o mundo em 2020 e 

permanecem até a data desta reunião, as atividades desenvolvidas na entidade 

Ação Amor foram paralisadas. Com isso no dia da visita, a instituição não 

estava desenvolvendo suas atividades. Segundo informações os projetos 

retornam em 2022. Sobre o espaço físico, não houve observações por parte da 

comissão.  Sobre a documentação para a análise, foi entregue toda 

documentação solicitada e a comissão de análise está de acordo. Atende 

ao requisito do art. 91 do ECA § 1 no que diz respeito a executar 

Programa de Proteção Socioeducativo em regime de Orientação e Apoio 

Sócio Familiar.  Parecer sobre a Inscrição da ASSOCIAÇÃO DE APOIO A 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE ALUMINIO. Sobre a vista ao local, no 

dia da visita, a instituição não estava desenvolvendo suas atividades. A 

comissão de análise das inscrições pontuou em relatório que o local da 

entidade é um prédio público emprestado para a associação, não apresenta 

banheiros com acessibilidade e rampas de acesso para cadeirantes. Também 

foi observado pouco espaço físico para o desenvolvimento das atividades.  

Sobre a documentação para a análise, foi entregue toda documentação 

solicitada e a comissão de análise está de acordo. Atende ao requisito do 

art. 91 do ECA § 1 no que diz respeito a executar Programa de Proteção 

Socioeducativo em regime de Orientação e Apoio Sócio Familiar. Sobre a 

inscrição e relatório de visita da organização não governamental do NÚCLEO 

BANDEIRANTES GAROU. No dia da vista ao local não estava ocorrendo às 

atividades, pois ocorrem aos sábados. Sobre o espaço físico, não houve 

observações por parte da comissão.  Sobre a documentação para a análise, 

foi entregue toda documentação solicitada e a comissão de análise está 

de acordo. Atende ao requisito do art. 91 do ECA § 1 no que diz respeito a 



executar Programa de Proteção Socioeducativo em regime de Orientação 

e Apoio Sócio Familiar. Deliberação: O parecer da plenária foi favorável à 

emissão das renovações das inscrições das entidades: ASSOCIAÇÃO DE 

ASSISTENCIA E AMPARO AO MENOR – AÇÃO AMOR; ASSOCIAÇÃO DE 

APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DE ALUMINIO; NÚCLEO 

BANDEIRANTES GAROU. Serão emitidas as resoluções para as instituições 

aprovadas e elaborado os certificado de registro com validade de dois anos. 

Pauta 02: Sr.ª Maria do Carmo apresentou os resultados da régua de 

maturidade no ano de 2021. Pontuou os avanços que o CMDHCA obteve no 

presente ano, compartilhou os aspectos que ainda são necessários um olhar 

atento do conselho. A referida agradeceu o conselho pelo ótimo respaldo e 

apoio durante a acessória que ela prestou, representando a empresa 

“QUANTA” junto ao VIA. Os conselheiros presentes agradeceram a acessória 

prestada pela Sr.ª Maria do Carmo, agradeceu também ao VIA representado 

pelo Sr. Alan. O CMDHCA se comprometeu a continuar o trabalho de 

aprimoramento das ações do conselho em prol da infância e juventude no 

município de Alumínio/SP, seguindo com os trabalhos no próximo ano. Sr. Alan 

pontuou que a acessória do VIA ao CMDHCA de Alumínio, continuará, pois a 

CBA acredita no potencial do conselho, e compreende que essa acessória 

visão desenvolvimento de autonomia do conselho frente a suas ações, para 

que um dia não seja mais necessária essa intervenção do VIA e com isso eles 

possam migrar para outros municípios que ainda não tiveram esse tipo de 

acessória em seus conselhos municipais de direito.   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.  

 

 


