
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ALUMÍNIO – 

CMDHCA 

Aos trinta e um dias do mês de agosto 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 vice-presidente Sr.ª 

Ana Silvia Pereira Miranda, os seguintes conselheiros: Vivian Ferreira Xavier 

Lima (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), Bruno de 

Arruda (Representante da Ação Amor). 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: VIA – Apresentação dos avanços da Régua de Maturidade (RM) e 

o novo projeto para o VIA 2022. Pauta única: Com relação à RM, na dimensão 

da institucionalização do CMDCA observaram-se grandes avanços. O 

cronograma das reuniões está no site do Conselho bem como outros 

documentos relevantes. Entretanto, nem todas as atas  estavam  elaboradas.  

Com relação à revisão do Regimento Interno foi informado que a especialista 

encaminhou documentos para subsidiar a discussão. A conselheira Ana Sílvia, 

com apoio da presidente Marta, farão a revisão do mesmo. Houve uma menção 

sobre a importância de estarem na reunião às áreas de Finanças e de 

Educação. Foram destacadas ações já realizadas para o Diagnóstico (criação 

da Comissão Interinstitucional;  divulgação do Termo de Colaboração, Plano do 

Trabalho do NECA e outras informações no site; criação de Grupo 

de Whatsapp para facilitar a comunicação; formação para CT para organização 

das informações: presencial e remota, entre outras). Os instrumentais de coleta 

de informação foram encaminhados para todas as áreas e apenas 

a Assistência Social repassou as informações solicitadas. O NECA 

está elaborando um questionário eletrônico para a pesquisa de percepção dos 

adultos e adolescentes  sobre o conhecimento dos direitos e avaliação das 

políticas.  Houve manifestação da  Educação, CRAS  e da CBA para apoiar o 

seu preenchimento. Com relação aos dados do FMDCA, estão disponíveis para 

os anos de 2019 e 2020 no site. Para 2021, há as entradas de recursos que 

mostram depósitos judiciais e depósitos online. Foi pactuado que o conselheiro 

Rogério (representante do departamento de Finanças) apresentará na próxima 

reunião a situação do 1º semestre de 2021, identificando os perfis das 

doações. O plano de Captação para 2021/2022 está em fase de elaboração. O 

Sr. Bruno e a especialista estão identificando do plano anterior aqueles que 

deverão ser ampliados/reforçados. A equipe do CMDCA analisou a Orientação 

para inscrição de propostas para destinação de recursos FUMCAD/FIA do 

Programa VIA e encaminhou a documentação no prazo. O CMDCA está 

definindo qual projeto encaminhará. Foi mencionado que houve a criação da 

Comissão para recadastramento e/ou registro de programas de atendimento 

e/ou socioeducativos desenvolvidos por entidades governamentais e não-

governamentais. A mesma, ainda, não foi publicada. A presidenter do CMDCA 



mencionou a necessidade de avançarem na implementação da Comissão de 

monitoramento dos Termos  de Colaboração. Destacou a necessidade de uma 

ação para apoiar a regularização das entidades do município. Foram 

apresentadas as ações realizadas pela Primeira secretária Lygia  com a mídia 

e a presidente também buscará divulgar as ações do CMDCA. Esta dimensão 

não pode ser explorada como previsto, em função da pandemia. A Lygia 

elaborou o Plano de comunicação e checklist e será inserido no Whatsapp para 

sugestões e discussão posterior.  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.  

 

 


