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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 09 de Janeiro de 2018 -----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Às sete horas e dez minutos do dia nove de janeiro de dois mil e dezoito iniciaram-se os trabalhos 
da reunião de abertura do ano do COMCRIAR. O presidente Alexandre Machado informou sobre os 
documentos internos digitalizados no Portal da Transparência, assim como o treinamento para o 
mesmo. Em seguida procedeu à aprovação ata anterior disponibilizada no portal 
www.cmdcaararaquara.com.br, referente à reunião do dia 05 de dezembro.  Alexandre abre a 
primeira reunião do ano falando sobre o portal www.cmdcaararaquara.com.br, divulgando o portal. 
Falou também sobre o canal do youtube  denominado: Comcriar Araraquara. 
 
Em seguida falou sobre o saldo a conta, e passou a palavra para o Tesoureiro Jorge Lorenzetti, que 
informou o saldo R$ 1.212.194,54, ressaltando que o extrato está disponível no site. Falou também 
sobre o potencial de captação que temos.  
 
Demonstrou o valor final da captação pelo portal da 1ª. Fase de Dezembro de 2017 envolvendo 1% 
Pessoa Jurídica e 6% Pessoa Física, aprovado por unanimidade dos conselheiros a destinação da 1ª. 
fase de captação deste recurso para Instituições no valor de R$ 626.871,18 (Seiscentos de Vinte e 
Seis Mil, Oitocentos de Setenta e Um Reais e Dezoito Centavos) para encaminhamento ao poder 
público executivo e legislativo aprovação de lei para as Instituições. 
 
Em seguida foi colocado em votação o valor de R$ 3.164,00 de pagamentos sem empenho em 
gestões passadas realizadas em Outubro de 2015, por não termos como fazer o levantamento a 
contabilidade da prefeitura irá gerar o empenho como lançamentos do exercício anterior, aprovado 
por unanimidade dos conselheiros. 
 
Alexandre fez uma explanação sobre as leis 13.019 e a lei 13.204 e uma análise da situação do 
Comcriar. 
 
Em seguida ficou definido que será protocolado um oficio solicitando o repasse da destinação.  
 
Alexandre abriu a Palavra Livre. 
 
Na palavra Livre, Jader falou sobre a possibilidade de realizar uma apresentação do orçamento 
destacando os recursos que foram aplicados nos projetos do Comcriar. 
 
Gisela Gomides falou sobre a importância de identificar valor investido, finalidade e identificação 
das áreas de prioridade e na próxima reunião trazer informações. Informou também que continua 
sendo subvenção e que o conselho tem finalidades diversas. 
 
 
Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às vinte e uma horas. ----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------ 
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