
Ata da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Araraquara – COMCRIAR – realizada no dia 4 (quatro) de 

Junho de 2019. 

A reunião foi conduzida pelo presidente Alexandre Machado, que seguindo a 

pauta solicitou ao tesoureiro o saldo da conta bancária no fundo, verbalizada por 

este em R$ 1.258.424,70 (Hum milhão e duzentos e cinquenta e oito mil e 

quatrocentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) no último dia do mês 

anterior. O tesoureiro explanou que neste saldo inclui-se repasses ainda 

represados e não autorizados pelos departamentos competentes de análise de 

projetos da Prefeitura local, bem como pagamentos a compromissos assumidos, 

dentre estes a Empresa Orion que realiza o diagnostico da criança e do 

adolescente no município. O presidente Alexandre fez demonstração da área de 

transparência no site explicando o acesso do saldo/extrato da conta.  A 

conselheira Anna Paula, representante da Oficina das Meninas, solicitou 

esclarecimentos da gerência de contabilidade da prefeitura, relativos à devolução 

de juros obtidos com a aplicação de recursos na conta corrente do projeto, 

apontados pelo Tribunal de Contas.  Prosseguindo a pauta, Alexandre demonstrou 

detalhadamente através do site, o avanço na captação da destinação do Imposto 

de Renda em 20,50 % (vinte e meio por cento) comparados com o ano anterior de 

2018.  Na sequencia da pauta, o presidente explanou a eleição para composição 

da sociedade civil deste conselho para o biênio 2019/2021, marcada para o dia 

20 de junho próximo, cujo edital encontra-se no site. Em seguida falou sobre a 

eleição do CT – Conselho Tutelar a realizar-se em outubro deste ano, unificada 

em todo Brasil e que o edital também encontra-se no site, com inscrições abertas 

até o próximo dia 14 de junho. Levantou-se sugestões de estratégias de 

divulgação. Na prossecução da pauta, Alexandre colocou em discussão e votação 

a proposta da Empresa IBRAP de Ribeirão Preto para a elaboração de curso de 

capacitação às comissões de avaliação e monitoramento do COMCRIAR e 

também dos outros conselhos que compõem a rede, ao custo pesquisado  

anteriormente pela escola de governo da coordenadoria de justiça e cidadania do 

município no valor de R$ 7.300,00 (Sete mil e trezentos reais) + local e 

equipamentos. O curso, com 30 (trinta) vagas terá duração de 8 horas, sendo na 

parte da manhã e da tarde de um só dia a ser determinado, assim como o local 

de sua realização. Colocado em votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

Solicitou-se então,  considerando que os   recursos para pagamento serão do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que o critério de 

escolha das vagas dê preferência à este conselho, sem desconsiderar os demais. 

Continuando os assuntos pautados, foi citado o caso de um menino com problema 



gravíssimo de coluna e que necessita de uma cadeira de rodas de modelo especial 

para seu tratamento. A familia conseguiu um destinador de parte de seu imposto 

de renda devido a pagar no ano que vem, no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais). 

Para tanto há necessidade de alguma instituição com atividade neste setor se 

proponha a abarcar este projeto para posterior aprovação e a possibilidade de 

recebimento no fundo e sua sequente liberação. O presidente do Conselho 

Municipal de Saúde, Haroldo Campos, presente à reunião, falou da importância 

da interligação entre os conselhos e colocou-se com propósito de verificação da 

possibilidade da existência de tal modelo de cadeira junto à rede do setor.  A 

Fundação Toque, por meio de seu representante Luciano presente à reunião, 

disse conhecer o caso e colocou a instituição a disposição para o projeto. No 

curso da pauta, Maria José, conselheira representante do Para DV, falando em 

nome da comissão criada especificamente para análise do caso de denuncia a 

conselheiros tutelares, citada em reunião anterior, proferiu a deliberação após 

pesquisa e exaustiva análise do caso: advertência aos conselheiros envolvidos, 

bem como notificação e ciência à todos os demais conselheiros. A comissão teve 

a  manifestação de aprovação dos presentes. Antes do encerramento o presidente 

deu a palavra livre com manifestação do Presidente do Conselho Municipal de 

saúde Haroldo Campos convidando a todos que queiram participar das reuniões 

do citado conselho, que ocorrem sempre às ultimas quartas feiras do mês às 

16:00hs na casa dos conselhos. Maria José divulgou as ações do PETI – Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil onde é técnica de referência do PETI. Nada 

mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Jorge Lorenzetti Neto 

secretário ad hoc lavrei a presente ata, que depois de lida será colocada a 

apreciação de todos. 

 

 

  


