
Ata de eleição dos membros titulares e suplentes da sociedade civil  do 

COMCRIAR – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Araraquara, realizada em 20 de junho de 2017, na Rua Expedicionários do Brasil, 

nº 3068. O presidente interino Jorge Lorenzetti deu inicio à assembleia  às 19:00 

hs e  contou com presença dos representantes da sociedade civil, presidentes, 

candidatos e representantes  de instituições inscritas conforme consta no livro 

de presença.  Após explicações conforme edital de convocação publicado e 

enviado às entidades  dia 19 de maio p.p., a apresentação dos candidatos e da 

cédula;  deu-se início ao escrutínio, chamando as entidades presentes 

representadas por seu (sua) presidente ou representante candidato(a) portador 

(a) da devida procuração, para votarem uma por vez, por ordem de chegada 

estabelecida pelo livro de presença.  

Encerrada a votação às 20:00 hs conforme edital, seguiu-se a conferencia de 

votos de acordo com a lista  de assinatura dos votantes e após sua exatidão, 

iniciou-se a contagem de votos por entidade, chegando-se ao seguinte resultado 

após a série de votações para desempate da ordem de suplência:  

Titulares:  Lar Redenção, representado por Jorge Lorenzeti Neto;  Centro de 

Convivência da Criança e do Adolescente Nossa Senhora das Mercês  

representado por  Aparecida dos Santos;  Sociedade  Beneficente Escola do 

Mestre Jesus, representado por Alexandre Machado;  Centro Cultural e 

Assistencial Oficina das Meninas, representado por Anna Paula Nastri F. Nunes;  

– Associação para o apoio e integração do deficiente visual - Para DV, 

representado por Maria José de Oliveira;  Lar da criança Renascer, representado 

por  Gislaine Souza Franchi e Casa  Mater Raio de Luz, representado por Daniel 

Henrique Forini.  

Suplentes por ordem :  Liga de Assistência Cristo Rei – Casa da criança, 

representado por Vera Lucia Aiello Sotrati;   Instituto Conviva Down de 

Araraquara representado por Everton Fabio Mussi;   Sociedade Amigos do Bairro 

de Sta Angelina – Sabsa, representado por Roseli Aparecida Cabau Seves;  

Associação Amigos da Vida – AAVida, representado por Nilza Boeno de Oliveira 

Dias;  Associação de Atendimento Educacional Especializado – AAEE, 

representado por  Maria Julia Canazza Dall’Acqua;   Lar Juvenil Araraquarense 

Domingos Sávio, representado por Marcelo Oliveira dos Santos;    Centro 

Promocional Educacional Social da Comunidade – Ceproesc, representado por 

Gizela Gomides. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente Jorge comunicou à todos, que a posse 

será realizada dia 26 (vinte e seis) próximo às 17:00 hs, na sala de reuniões do 

gabinete do Prefeito Municipal, no 6º andar da prefeitura local.  Às 20h30min deu 

por encerrada a assembleia, agradecendo a presença de todos. Eu Daniel 

Henrique Forini, Secretário, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 

por todos assinada. 


