
 

 

Este documento foi composto seguindo as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

2019, no subtítulo “Atas Oficias”, em fonte “Times New Roman” tamanho 12 para o corpo do texto, 

alinhamento justificado, espaçamento de 1,5cm (permitido em opção), margens superior e esquerda de 3cm 

e inferior e direita de 2cm, com negritos pontuais em casos necessários.  

 

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA PARA COMPOSIÇÃO DE DIRETORIA 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – COMCRIAR – BIÊNIO 2019 / 2021. ------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos vinte e seis dias do mês de junho, no ano de dois mil e dezenove, realizou-se reunião 

extraordinária para composição da diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Araraquara – COMCRIAR, referente ao biênio 2019 / 2021. A reunião 

teve início logo após a cerimônia de posse do conselho. Foi apresentada chapa única para a 

composição da diretoria, integrada pelos nomes: Presidente: Alexandre Machado 

(representando a instituição “Mestre Jesus”) / Vice-Presidente: Maria José Scardua 

(representando a Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Popular) /  Primeira 

Secretária: Carolina Alves Guimarães (representando a Secretaria Municipal de Cultura / 

Segunda Secretária: Walkiria Maria do Amaral (representando a instituição AAEE) / 

Primeira Tesoureira: Lígia Débora Lélli Ferreira (representando a instituição APAE) / 

Segunda Tesoureira: Mônica Fernanda Favoreto da Silva (representando a Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social). A diretoria proposta foi submetida à 

aprovação dos conselheiros eleitos, sendo aprovada por unanimidade. O presidente Alexandre 

agradeceu a presença de todos e informou aos novos conselheiros a data de dois de julho de 

dois mil e dezenove para próxima reunião ordinária, realizada às primeiras terças de cada 

mês, no horário das dezenove horas. Alexandre também ressaltou que na ocasião serão 

compostas as comissões do COMCRIAR. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião 

extraordinária, sendo esta ata lavrada pela primeira secretária Carolina Alves Guimarães. -----

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


