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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 1º de Agosto de 2017  -------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às sete horas e dez minutos do dia Primeiro de Agosto de Dois mil e Dezessete, o presidente do 
COMCRIAR, Alexandre Machado, deu início aos trabalhos da reunião ordinária. Seguindo o 
estabelecido em pauta, procedeu-se à leitura e aprovação das atas das reuniões ocorridas nos 
dias: Vinte de Junho de Dois Mil e Dezessete (referente à assembléia de eleição da nova diretoria); 
Quatro de Julho de Dois Mil e Dezessete (referente à reunião ordinária e composição da nova 
diretoria); Onze de Julho de Dois Mil e Dezessete (referente à reunião ordinária – plano de ação). 
As referidas atas estiveram durante toda a semana disponíveis em portal online 
(www.cmdcaararaquara.com.br), permitindo que os conselheiros tivessem acesso à leitura 
integral das mesmas, e dessa forma foram aprovadas e assinadas pelos membros presentes. 

Dando prosseguimento ao previsto em pauta, o presidente Alexandre solicitou ao conselheiro 
Jorge Lorenzetti (1º tesoureiro) o informe sobre o saldo em conta do fundo. Jorge então informou 

que houve um repasse de destinação do Imposto de Renda para o fundo, no valor de 
R$298.621,81 (duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e um 

centavos), totalizando o saldo do fundo em R$697.376,91 (seiscentos e noventa e sete mil, 
trezentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos). O 1º tesoureiro explanou ainda que 

para os devidos pagamentos da referida destinação são necessários alguns trâmites documentais 
em cartório, que serão providenciados durante esta semana, para que as assinaturas dos cheques 
possam ser feitas na Prefeitura. Ao final da explanação o tesoureiro requisitou às instituições que 
ainda não entregaram seus DARFS, que o façam o quanto antes. Passamos então ao terceiro item 
da pauta, referente à criação e aprovação em plenária das comis sões de trabalho. Em posse do 
Anexo I da ata anterior (tabela com nomes elencados para cada comissão de trabalho), seguiram-
se algumas alterações requisitadas pelos membros presentes e estabeleceu-se então as 
comissões: COMISSÃO DE DIAGNÓSTICO – Alexandre Machado, Adriana Fernandes Rodrigues, 
Eliane Negrini, Tatiza Simões, Juliana Agatte –  formação colocada em votação e aprovada pelos 
presentes em unanimidade. COMISSÃO DE SOLICITAÇÃO DE REGISTRO E RENOVAÇÃO – Edmilson 
de Oliveira Bueno, Gislaine Souza Franchi, Roseli Aparecida Cabau Seves, Everton Fábio Mussi, 
Marlene Fernandes Lopes, Telma Santos Schalk, Magda Rocha –  formação colocada em votação e 
aprovada pelos presentes em unanimidade. COMISSÃO DE REGIMENTO INTERNO DOS 

CONSELHOS – Aparecida dos Santos, Marcelo dos Santos, Maria Júlia Canazza Dall´Ácqua, Eliane 
Negrini, Márcio Servino, Magda Rocha, Gizela Gomides, Gislaine Souza Franchi, Lucimeire de 

Fátima Laurini -   formação colocada em votação e aprovada pelos presentes em unanimidade. 
COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – Aparecida dos Santos, Marcelo dos Santos, 
Maria Júlia Canazza Dall´Ácqua, Eliane Negrini, Márcio Servino, Magda Rocha, Gizela Gomides, 
Gislaine Souza Franchi, Lucimeire de Fátima Laurini –  formação colocada em votação e aprovada 
pelos presentes em unanimidade. COMISSÃO DE PROJETOS / DESTINAÇÃO IR – Jorge Lorenzetti, 
Ana Paula Nastri, Vera Lucia Aiello Sotrati, Roseli Gustavo, Marlene Lopes, Jader José de Oliveira, 
Muriane Sirlene de Assis, Helena Silva, Rosane Araújo, Sílvia Elaine Gonçalves Theodoro–  
formação colocada em votação e aprovada pelos presentes em unanimidade. COMISSÃO DE 
CAPACITAÇÃO E EVENTOS - Jorge Lorenzetti, Ana Paula Nastri, Vera Lucia Aiello Sotrati, Roseli 
Gustavo, Marlene Lopes, Jader José de Oliveira, Muriane Sirlene de Assis, Helena Silva, Rosane 
Araújo, Sílvia Elaine Gonçalves Theodoro–  formação colocada em votação e aprovada pelos 
presentes em unanimidade. O presidente Alexandre deu prosseguimento aos trabalhos de acordo 
com a pauta proposta, seguindo o quarto item estabelecido, que consiste na aprovação em 
plenária de propostas de treinamento para o CMDCA e Rede sobre a formulação do Diagnóstico da 
Criança e Adolescente com o tema: “Capacitação do CMDCA de Araraquara na Área de 
Diagnóstico Local e Elaboração do Plano Municipal de Garantia dos Direitos de Crianças e 
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Adolescentes”. Tal proposta também esteve antecipadamente disponível aos conselheiros no 
portal virtual. A vice presidente do conselho, Juliana Agatte, ressalta que o pagamento do referido 

curso seria feito de forma direta, sendo necessária a tomada de preços para posterior contratação. 
Juliana explicou que pode-se aprovar o curso relacionado ao diagnóstico, mas a empresa 
fornecedora precisa passar por cotação e aprovação. A proposta de treinamento referente a 
Diagnóstico Local foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes. Alexandre prosseguiu 
então ao quinto item da pauta, referente à Aprovação em Plenária de Propostas de Treinamento 
para Conselho Tutelar I e Conselho Tutelar II. O presidente ressaltou que está aguardando o envio 
das propostas do Conselho Tutelar para inserção no portal virtual, e o conselheiro tutelar Márcio 
Servino disse que providenciará rapidamente, e ressaltou que as propostas foram aprovadas em 
reunião do dia Sete de Junho de Dois Mil e Dezessete. A vice presidente Juliana alertou mais uma 
vez sobre a urgente necessidade de adequações às leis orçamentárias nos casos de contratação 
das propostas de treinamento. Seguidamente o presidente Alexandre prosseguiu aos 

encaminhamentos para a Comissão de Registro e Renovação das instituições: Lar e Escola 
Renascer, Fundação Toque, AA Vida e Nossa Senhora do Carmo que encontram-se com os 

registros próximos ao vencimento. Juliana Agatte pede a palavra para alertar aos consel heiros 
sobre o sétimo item da pauta, que é a Conferência Municipal da Criança e Adolescente. A vice 

presidente explica sobre a importância da conferência para pautar as diretrizes e metas das 
políticas públicas relacionadas à Criança e Adolescente, A conselheira Gizela cita a necessidade de 

uma maior integração para traçar as diretrizes, planos concretos para as políticas públicas. Os 
conselheiros tutelares Márcio Servino e Lucimeire Laurini ressaltam que o Conselho Tutelar 
precisa urgente de um respaldo maior. Passamos então à criação da Comissão para a Conferência 
Municipal da Criança e Adolescente, tendo sido composta pelos membros: Juliana Agatte, Márcio 
Servino, Michele Viana, Lucimeire Laurini, Aparecida dos Santos e Rosane Araújo, composição esta 
aprovada pelos presentes. A conselheira Anna Paula Nastri pede a palavra, para apresentar a 
instituição Oficina das Meninas como representante do COMCRIAR no Edital de Apoio aos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente da Fundação Itaú Social. Os membros 
presentes aprovaram em unanimidade a entidade Oficinas das Meninas como participante do 
referido edital. Não havendo mais nada a tratar, o presidente Alexandre Machado encerrou a 
reunião às nove horas e cinco minutos, e o registro foi feito por mim, Carolina Alves Guimarães, 1ª 
secretária, para posterior aprovação dos demais conselheiros -------------------------------------------------
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