
Ata da reunião ordinária do COMCRIAR – Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Araraquara, realizada em 04 de julho de 2017, em 

segunda convocação, às 19h15min, na Rua Expedicionários do Brasil, nº 3068. 

A reunião foi iniciada pelo Sr. Jorge Lorenzeti e contou com presença dos 

conselheiros, representantes da sociedade civil e do poder público, conforme 

consta no livro de presença.  

Jorge iniciou falando da necessidade para formação e eleição da diretoria do 

Conselho, e que será Composta por Presidente; Vice-Presidente; 1º Secretário; 

2º Secretário; 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro. Falou sobre a paridade entre 

membros da sociedade civil e do governo nesta composição e propôs o nome 

de Alexandre Machado para a presidência, resgatando que Alexandre já 

participou deste conselho e tem toda a expertise para a sua condução. Para vice, 

propôs o nome de Juliana Agatte, secretária e representante da secretaria de 

planejamento e participação popular, em seguida, propôs Carolina Alves, 

representante da secretaria municipal de cultura, para 1ª (primeira)  secretaria e 

Daniel  Forini para 2º (segundo) secretário. Jorge também se propôs para a 

tesouraria e para 2ª tesouraria o Sr. Jader José.  Em seguida, colocou a chapa  

proposta em  votação,  que foi aprovada por unanimidade. Desta maneira ficou 

assim constituída a diretoria deste conselho para o biênio 2017/2019 : 

Presidente : Alexandre Machado, representante da Entidade Sociedade 

Beneficente  Escola do Mestre Jesus. Vice Presidente : Juliana Picoli Agatte, 

representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Popular. 

Primeira Secretária : Carolina Alves Guimarães, representante da Secretaria 

Municipal de Cultura. Segundo Secretário : Daniel Henrique Forini, 

representante da Casa Mater Raio de Luz. Primeiro Tesoureiro : Jorge 

Lorenzeti Neto, representante do Lar Escola Redenção. Segundo Tesoureiro : 

Jader José de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social. Em seguida, Jorge passou a Palavra para o Presidente 

eleito Alexandre Machado, que se apresentou, falando sobre sua entidade, e que 

já fez diversas ferramentas para o Comcriar, e que não gosta de títulos, mas que 

pretende realizar o trabalho com a cooperação de todos. Propôs uma reunião 

para o próximo dia 11 de julho, terça as 19:00 para apresentação do Plano de 

Trabalho e a formação das Comissões. Também propôs a criação de um portal 

do Conselho, Grupo de e-mail para divulgação e grupo de Wathsapp. Também 

toda a possibilidade via  internet para que as atas e as ações sejam publicadas 

em tempo real  portal do COMCRIAR a ser elaborado . Nada mais havendo a 

tratar, o presidente Alexandre às 20h45min deu por encerrada a reunião, 

agradecendo a presença de todos. Eu Daniel Henrique Forini, Secretário, lavrei 

a presente ata, que após lida e aprovada  será por todos assinada. 


