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--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 02 DE OUTUBRO DE 2018 ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às dezenove horas e dez minutos do dia 02 de outubro de 2018, teve início a reuinão ordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara - COMCRIAR. De acordo com a pauta 

proposta, os trabalhos iniciaram-se com a aprovação da ata de reunião anterior, sendo que o registro impresso 

foi encaminhado aos presentes, com aprovação unânime. Seguidamente, o tesoureiro Jorge Lorenzetti fez a 

leitura do saldo em conta, que até o dia 30/09/2018 era de R$225.212,31 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos 

e doze reais e trinta e um centavos). Prosseguindo, houve a apresentação do projeto “Unindo Gerações”, uma 

parceria do Espaço Criança com a Casa da Criança Cristo Rei. A apresentação mostrou os trabalhos 

intergeracionais das duas instituições. A próxima apresentação foi realizada por Geraldo Souza, representante 

do “Núcleo de Artes Clássicas”, que explanou sobre os trabalhos realizados com as crianças, feito através da 

música e da dança, através dos projetos “Orquestra Escola” e “Pointé Cia de Dança”. Geraldo requisitou a 

inscrição na COMCRIAR, que foi aprovada por 9 votos favoráveis, com 2 abstenções. O tesoureiro Jorge 

Lorenzetti tomou a palavra para explanações referentes ao lançamento de diagnóstico, falando sobre a 

importância e necessidade da participação de todos durante o processo. Jorge também alertou para a 

importância da leitura do edital na elaboração de projetos. Realizou-se então a distribuição de projetos para 

análise. Registra-se neste documento que os representantes da Secretaria Municipal de Educação não têm 

comparecido às reuniões.  Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram-se às 21h, sendo esta ata 

registrada por Carolina Guimarães, secretária. -------------------------------------------------------------------------------
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