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--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 04 DE DEZEMBRO DE 2018 --------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às dezenove horas e cinco minutos do dia 04 de Dezembro de 2018, iniciou-se 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 a ata de reunião anterior à aprovação dos presentes, tendo sido o 

documento aprovado por unanimidade. Seguidamente, o tesoureiro Jorge Lorenzetti fez a leitura do saldo em 

conta, de R$559.890.06 (quinhentos e cinqüenta e nove mil, oitocentos e noventa reais e 06 centavos). 

Continuando, o presidente Alexandre fez uma apresentação sobre as realizações de 2018, elencando o que foi 

planejado e realizado por este conselho. A explanação do presidente também incluiu propostas para 2019, e 

ações que deverão ser tomadas para as eleições do COMCRIAR em junho de 2019. Foi colocada em votação a 

contratação de empresa especializada para formatar a eleição do Conselho Tutelar, que também ocorrerá em 

2019. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A FORMATAÇÃO DAS ELEIÇÕES 

DO CONSELHO TUTELAR FOI APROVADA POR UNANIMIDADE PELOS CONSELHEIROS 

PRESENTES. Prosseguindo os trabalhos, o presidente Alexandre informou que a previsão para que o 

diagnóstico esteja pronto é de Agosto / 2019. Ele também explanou sobre o treinamento para elaboração de 

projetos, necessário às instituições, e propôs a contratação de empresa especializada. A CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA TREINAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS FOI COLOCADA 

EM VOTAÇÃO, E APROVADA POR UNANIMIDADE PELOS CONSELHEIROS PRESENTES. Mais uma 

votação foi realizada, referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TREINAMENTO PARA O 

CONSELHO TUTELAR, QUE FOI APROVADA POR UNANIMIDADE PELOS CONSELHEIROS 

PRESENTES. Continuando os trabalhos com a Comissão de Diagnóstico, os membros apresentaram suas 

principais impressões sobre o trabalho, relatando satisfação com o bom funcionamento da metodologia 

utilizada. Jorge Lorenzetti explanou sobre a falta de participantes da rede municipal, e Aline Vidal também 

manifestou-se sobre a importância da participação do poder público. Na Comissão de Renovação e Registro, 

Gislaine Franchi apresentou sobre o projeto a ser inserido na instituição Eurípedes Barsanulfo em parceria com 

a “Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração”. Surgiu algumas dúvidas sobre o projeto e 

a Sra. Clelia do Barsanulfo tentou explicar, mas não tinha todas as respostas quanto ao programa, carga horário, 

dinâmica do projeto. Alexandre Machado relatou sobre a necessidade do representante da RENAPSI estar 

presente na reunião e ter uma nova visita com a comissão de renovação para retirar todas as dúvidas sobre o 

projeto, e foi apoiado pelos presentes. Então foi sugerido que a votação seja feita após uma conversa com a 

RENAPSI, estando os representantes presentes na deliberação. Assim sendo, a votação foi transferida para o dia 

08 de Janeiro, próxima reunião ordinária, ou 5 de Fevereiro em caso de falta de quórum na primeira opção. Na 

palavra livre o conselheiro Moacir relatou sobre problema com menor de idade em moradia de uma 

universidade local, e Vinícius Soller expôs sobre o fórum interconselhos. Nada mais havendo a tratar, a reunião 

foi encerrada às 21h, e esta ata registrada por Carolina Alves Guimarães.-----------------------------------------------
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