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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDHCA 

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, 

aproximadamente às nove horas reuniram-se de forma remota por meio do aplicativo GOOGLE 

MEET, sob a coordenação da senhora Presidente Maria Marta Martin Ferreira, os seguintes 

conselheiros: Ítalo Rânifer Sampaio Baptista (Representante do Departamento de 

Desenvolvimento Social), Bruno de Arruda Cunha (Representante da Ação Amor), Jefferson da 

Silva (Representante do Núcleo Bandeirantes - GAROU), Fiorisilia Ana Maria Risi 

(Representante Depto Municipal de Educação). Também esteve presente a Senhora Liliane 

Conceição Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social. PAUTA DA 

REUNIÃO: Abertura de Edital. PAUTA 01: A presidente Maria Marta abriu a reunião 

agradecendo a presença de todos. Seguindo os trabalhos, a palavra foi passado para a Sr.ª 

Liliane, que explicou sobre as questões jurídicas que impediram o andamento do projeto que 

deveria ser realizado pela OSC Ação Amor referente ao Projeto PAI do edital do Instituto 

Votorantim pela Infância – VIA. Mediante os impedimentos legais para andamento do projeto, foi 

proposta a abertura de um novo edital para que seja possível a destinação do orçamento do 

projeto, deixando registrado que o novo chamamento público estará aberto para qualquer OSC a 

participação, inclusive para a Ação Amor que participou do ultimo chamamento. 

DELIBERAÇÃO: Os presentes deliberaram pela abertura do novo edital. Segundo os 

conselheiros o edital deverá seguir as mesmas linhas de projetos do edital anterior, tendo como 

prioridade atender o público dos bairros Paraíso, Brasilina e Irema potencializando o trabalho 

territorializado com a comunidade. O projeto deverá ser no contra turno escolar, podendo 

atender 90 crianças e adolescentes com o repasse no valor de R$311.000,00 reais. Abrangendo 

um ou mais dos temas a seguir: apoio a alfabetização, prevenção do uso de álcool e drogas, 

saúde mental, serviços de convivência e fortalecimento de vínculos.  Frente a deliberação dos 

presentes, o novo edital será publicado conforme os termos combinados. Não havendo mais 

nada a tratar, a reunião foi encerrada e eu Ítalo Rânifer Sampaio Baptista, segundo secretário do 

CMDHCA lavrou esta ata, que após lida, segue assinada pelos presentes.  

 

 


