
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALUMÍNIO - CMDHCA Aos dezessete dias do mês de agosto 

do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se presencialmente na sede dos 

Conselhos Municipais e de forma remota (através do link do Google meeting 

https://meet.google.com/pbd-osrk-tvc) para reunião ordinária do CMDHCA sob a coordenação 

da Vice Presidente Sr.ª Ana Silva Pereira Miranda (Representante do Departamento Municipal 

De Saúde), conforme solicitação da Presidente Maria Marta Martins Ferreira que precisou se 

ausentar por motivo de força maior, e os seguintes conselheiros: Ítalo Rânifer S. Baptista 

(Representante do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social - Dpmds), Bruno de 

Arruda Cunha (Representante da Associação Ação Amor), Lygia Maria Bustamante Freire de 

Andrade (Representante da AFCE), Jefferson da Silva “Núcleo Bandeirantes Garou”.Também 

estavam presentes as convidadas: Liliane Conceição Gestora do Departamento de 

Desenvolvimento Social; Rosângela Soares Lima representante da Entidade Projeto LAR (que 

assumiu a casa Lar de Alumínio após chamamento público) e Ana Paula Ávila psicóloga que já 

atuava na casa Lar na gestão da Casa Jesus amor e atualmente é a nova Psicóloga do Projeto 

Lar em Alumínio para deliberar sobre a seguintes pautas: Aprovação e escolha de curso 

enviado pelo CT; Avaliação  dos processos Casa Jesus Amor (Caminhos de Aprendizagem);  

Apresentação da nova instituição que irá gerenciar o abrigo; Trabalho da comissão e prazos 

para entrega dos registros.Pauta livre . A Vice Presidente do CMDHCA Sra. Ana Silvia deu 

início à reunião dando boas vindas para todos os participantes e fazendo a leitura da Pauta 

desta reunião a serem tratadas pelos Conselheiros. Pauta: Capacitação do Conselho Tutelar 

onde previamente foi disponibilizado para os Conselheiros três orçamentos dos cursos 

escolhidos pelo Conselho Tutelar e após discussão sobre custo benefício e conteúdo 

programático além de prazos para os trâmites burocráticos necessários para a aquisição da 

referida capacitação os Conselheiros deliberaram optando pelo curso do Consultor Emerson 

Freitas orçado em Seis mil novecentos e oitenta e sete reais. Com carga horário de 24 horas 

(vinte  quatro) a serem cumpridas em 3 (três) dias . Foi dada a Palavra para a Sra. Liliane 

Almeida que orientou sobre o apoio que o NECA está dando ao CT para que o mesmo possa 

melhorar seus fluxos e instrumentos de trabalho o que também irá contribuir para o processo 

de capacitação e atualização constante dos Conselheiros para melhorar os serviços prestados 

pelos mesmos à população.  Também sugeriu que o Conselho ao encaminhar a solicitação de 

compra do curso ao Departamento responsável envie a justificativa do porque da escolha  do 

determinado orçamento. Dando prosseguimento a Vice Presidente passou a tratar da Pauta: 

Programa Caminhos da Aprendizagem onde novamente foi dada a palavra a Gestora do 

DPMDS Sra. Liliane Almeida que explanou sobre os problemas acorridos com a prestação de 

conas da Entidade Casa Jesus Amor de Alumínio e que o processo encontra-se em andamento 

sendo oportuna uma manifestação do Conselho e para tal necessário se faz oficiar os 

departamentos envolvidos sobre os tramites processuais e quais as providências serão 

tomadas para sanar a questão da prestação de contas, uma vez que se trata de repasse de 

recursos do Itaú Social através de processo de chamamento público através do Fundo da 

Criança e do Adolescente, para desenvolver o projeto que envolve atendimento à crianças com 

problemas de aprendizagem. Após analisarem o assunto diante das informações trazidas 

sobre a aparente falta de comunicação por parte da Entidade Casa Jesus Amor, mesmo com 

reunião anteriormente realizada com a Entidade e Poder Público com a presença do Sr. 

Charles xxxx representante da Controladoria, Sra. Marlene Tiseu e Sra. Liliane Almeida Gestora 

do DPMDS, Srs. Flávio xxxx e Sra.Gláucia xxxx do DMNJ e Sr Francisco??? Da Casa Jesus Amor 

onde foi sinalizado sobre as pendências e feitas orientações, porém a Entidade não solucionou 

a questão, continuando pendente a prestação de contas com conseqüente suspensão do 



repasse por parte do Poder Público até que se equacione a situação. Os Conselheiros 

deliberaram por enviar oficio à Gestora do Departamento Municipal de Desenvolvimento 

Social – DPMDS, para solicitar informações detalhadas e juntos buscarem quais soluções 

podem ser apontadas para que se possa regularizar a situação. Deliberaram também por 

enviar ofício a Entidade ANSPAZ Casa Jesus Amor, para que o responsável da Entidade 

Gestor da Parceria compareça a uma reunião do Conselho para prestar informações e 

esclarecimentos necessários. Todos os Conselheiros presentes comentaram sobre a 

necessidade de mais Capacitação para Conselhos e Organizações da Sociedade Civil e da 

necessidade de mão de obra técnica especializada no novo Marco Regulatório MRSOC para 

fazer a contabilidade das OSCIPs.  A Sra. Liliane Almeida concluiu a sua explanação 

comentando sobre a cartilha que foi criada com orientações às Entidades do Terceiro Setor 

sobre Prestação de Contas e que o DPMDS está disponível para orientações e esclarecimentos 

sobre os termos de colaboração firmados. Não tendo mais a tratar passou a palavra a Sra. Ana 

Silvia que preside esta reunião que passou para o próximo assunto, a Pauta: Apresentação da 

nova instituição que irá gerenciar o abrigo; Com a Palavra a Gestora do DPMDS Sra, Liliane 

Almeida que apresentou as convidadas representantes da instituição vencedora do Pregão o 

Projeto Lar – Lideres na Arte de Reeducar, Sra. Rosângela Soares Lima A Presidente e demais 

Conselheiros presentes se congratularam com as convidadas, deram boas vindas e se 

colocaram à disposição para apoiar a Entidade que está iniciando sua prestação de Serviços na 

Proteção Especial de Acolhimento na Alta Complexidade no Município de Alumínio no sistema 

Casa Lar. Apresentou a Psicóloga Sra. Ana Paula Ávila que já trabalhava na Organização 

anterior a Caja Jesus Amor e que agora continua com Psicóloga do Abrigo como contratada da 

Entidade Projeto LAR. Após a apresentação a Presidente deu prosseguimento à pauta, a saber, 

o Trabalho da comissão e prazos para entrega dos registros. Após analisarem o assunto e 

considerando que os registro atuais fornecidos anteriormente em processo semelhante 

expiram em novembro e para que se possa ter tempo hábil para análise dos pedidos de 

registro ou renovação de inscrição deverá ser formalizada  Comissão Especial para 

acompanharem o processo. Passando para a Pauta Aberta a Presidente colocou a questão de 

fazer a Reunião do VIA juntamente com a Reunião Ordinária do Conselho uma vez que na 

reunião anterior a apresentação das pautas do VIA se estenderam e não houve tempo hábil 

para analisar todos os assuntos da Pauta, onde ficou decidido que as reuniões com o VIA 

deverão ser agendadas em datas diferentes das ordinárias deste Conselho a fim de que se 

tenha tempo para as analises e deliberações por parte dos Conselheiros. Com excessão da 

próxima reunião que já estava acordado a presença dos representantes do VIA, onde então 

será informado a posição por parte deste Conselho de manter as reuniões com o VIA em 

separado das ordinárias. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e eu Lygia 

Maria Bustamante Freire de Andrade, primeira secretária do CMDHCA lavrei esta ata, que após 

lida, segue assinada pelos presentes. 

 

 


