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Às 10h00 dos 11 dias do mês de fevereiro de 2020, no Auditório da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, sito à Rua Líbero Badaró reuniram-se os 

membros titulares e suplentes, representantes das Secretarias Municipais de Direitos 

Humanos e Cidadania, da Cultura, de Educação por parte do Poder Público e seis 

representantes da sociedade civil no Comitê Municipal de Educação em Direitos 

Humanos para discutir os itens de pauta descritos abaixo: 

• Boas vindas aos titulares e suplentes; 

• Breve apresentação dos presentes; 

• Apresentação do Diretor do Departamento de Participação Social da SMDHC, 

Daniel Alves Hernandes, convidado para falar sobre a inclusão de informações 

do CMEDH na sessão de participação social da página da SMDHC. 

• Criação da Comissão Executiva para a elaboração do Regimento Interno.  

• Criação do GT para elaboração de propostas de projetos 

• Montagem da agenda para próximo encontro 

Após as boas vindas e apresentações de praxe, o diretor do Departamento de 

Participação Social da SMDHC, Daniel Alves Hernandes, explicou como funciona a 

página de participação social da Secretaria e sobre a possibilidade de inclusão das 

informações do CMEDH nesta sessão da página da SMDHC. Ao término foi aberta 

possibilidade ao público presente para dirimir as dúvidas ou obterem 

esclarecimentos. 

Após esta apresentação e esclarecimento das dúvidas, a palavra foi novamente 

aberta aos presentes. Foi abordado sobre os desafios que cada um se deparou no 

ultimo ano ao lidar com a pauta dos direitos humanos e quais as possíveis respostas 

que o CMEDH poderia dar frente a esses desafios. Fechou-se uma proposta de que 

os membros enviem por email, descrevendo quem é e onde atua. Pontuou-se a 

necessidade de pensar como se articular com outros grupos, a importância do 

CMEDH em iniciar suas ações pautas em políticas já institucionalizadas, para que 

assim se desenhe uma Política Municipal de EDH (Plano Municipal de Educação 

em Direitos Humanos, CEDH), as atribuições do CMEDH segundo o Decreto 
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nº 57504/2016 e ainda, foi feita uma sugestão da realização de um Seminário sobre 

Educação em Direitos Humanos. 

Encaminhamentos: 

1) Marcação da próxima reunião em 17/03/2020 as 10h00 na Secretaria Municipal 

de Direitos Humanos e Cidadania 

2) Definição da composição da Comissão Executiva para a elaboração do 

Regimento Interno: Andressa Aloisi Cyrillo (SMC), Márcia Lazzari (SMDHC), 

Francisca Pini (Sociedade Civil); 

3) Composição de Grupo de Trabalho para discutir ações de articulação e 

promoção dos direitos humanos: Debora Garofalo (Sociedade Civil), Paulo 

Endo (Sociedade Civil), Silene Amorim (Sociedade Civil); Márcia Cristina 

Lazzari 

4) Envio de um email pelo DEDH a todos os membros do Comitê para que todos 

os membros se apresentem; 

5) Criação de um email institucional do CMEDH. 

 

Vencido os itens da pauta, a Diretora Técnica do Departamento de Educação em 

Direitos Humanos deu por encerrada a segunda reunião do Comitê Municipal de 

Educação em Direitos Humanos, às 12h00. 

 

Assinam esta ATA todos os presentes conforme a Lista de Presença anexa. 


