
 

Esta ata foi digitada em fonte “Calibri” nº12, espaçamento simples, alinhamento justificado e configuração de 

margem estreita.  

 

--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 06 DE NOVEMBRO DE 2018 -------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às dezenove horas e quinze minutos do dia 06 de Novembro de 2018, teve início a reunião ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara – COMCRIAR. Dando início aos 

trabalhos, o presidente Alexandre Machado submeteu as atas das reuniões referentes aos dias 02/10/2018 

(reunião ordinária) e 23/10/2018 (reunião extraordinária) à aprovação dos presentes, e as mesmas foram 

aprovadas por unanimidade pelos conselheiros. O tesoureiro Jorge Lorenzetti informou o valor do saldo em 

conta, de R$244.994,24 (duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e vinte e quatro 

centavos). Prosseguindo, o presidente Alexandre explanou sobre o vídeo demonstrativo e a ampliação de 

captação de IR. Jorge Lorenzetti explanou sobre a comissão de diagnóstico, e falou sobre a necessidade de 

articulação da rede municipal, envolvendo secretarias de saúde, cultura, esporte... O tesoureiro também disse 

que entrará em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Seguidamente, foi explanado sobre o 

curso de capacitação em destinação de IR, a ser realizado no dia 13/11 junto à FEARA, na instituição Eurípedes 

Barsanulfo. A representante da ONG “Bebê a Bordo”, Aline Vidal, explanou sobre a “Semana do Bebê”, evento 

a ocorrer em setembro de 2019 junto à UNICEF. A conselheira Vera Sotratti manifestou-se sobre o “Conselho 

dos Conselhos” ressaltando que falta um comprometimento maior do poder público, sendo necessária uma 

sensibilização. O presidente Alexandre relatou sobre sua visita ao GASPA, verificando a importância do 

trabalho e da articulação com a rede. Na palavra livre, Luciano Pizzone falou sobre otimização de recursos na 

contabilidade das instituições do terceiro setor. A conselheira Adriana, representando a Secretaria de Saúde, 

relatou os problemas que as “fake news” sobre vacinas têm causado. O conselheiro tutelar Moacir falou sobre 

séria ocorrência de venda de bebida alcoólica para crianças, explicando que o estabelecimento envolvido foi 

multado. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 21h.------------------------------------------------------ 
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