
 
 ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA.  

 

Ao primeiro dia do mês de outubro, no ano de dois mil e dezenove, realizou-se reunião 

ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente de Araraquara para 

tratar da seguinte pauta: Aprovação da ata anterior, saldo na conta do FMCA, Projeto 

Votorantim, eleição Conselho Tutelar e palavra livre. A Vice-presidente, Fernanda_Antonelli 

Cardozo (representante da Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania), comunicou que irá 

coordenar a reunião em substituição ao presidente Alexandre Machado, apesar de sua 

presença, justificado por limitações de saúde do presidente. Após os cumprimentos de práxis, 

Fernanda abriu a reunião, solicitando aos conselheiros presentes a votação da aprovação 

da ata anterior disponibilizada no site do COMCRIAR, pelo qual foi aprovada por 

unanimidade. Seguindo a pauta, a Vice-Presidente informou o atual saldo do Fundo Municipal 

da Criança e do Adolescente, que está disponibilizado no site de transparência, sendo R$ 

1.421.924,31 (um milhão, quatrocentos e vinte e um, novecentos e vinte e quatro mil e trinta e 

um centavos). Em seguida, a Vice-Presidente Fernanda e o Presidente Alexandre esclareceram 

o conteúdo do Ofício recebido da Empresa Votorantim oficializando o apoio financeiro aos 

projetos das Organizações da Sociedade Civil: Toque e Oficina das Meninas. Foi esclarecido pelo 

Presidente que o COMCRIAR não tem competência para executar projetos e sim, indicar as 

prioridades do Município a serem contemplados em projetos. Seguindo a pauta, foi requisitado 

o apoio dos Conselheiros na Eleição do Conselho Tutelar para o mandato 2010 a 2023 que será 

realizado no próximo dia 06.10.2019, das 08:00 horas às 16:00 horas, na Faculdade Logatti, 

localizada na Avenida Brasil, 782, Centro, Araraquara. Informou que parte das tarefas da Eleição 

serão executadas por funcionários Públicos Municipais que executam a mesma função nas 

Eleições Políticas e convocou os Conselheiros para trabalharem na Apuração dos votos, a partir 

das 16:00 horas, no Ginásio de Esportes da “Pista” , na Avenida 36, os quais se apresentaram os 

seguintes Conselheiros: Gislaine Souza, Clélia Maria Machado Candido, Magda Rocha, Luciano 

Pizoni, Tania Scamilhe, Eduardo Caires, Anderson da Silva, Jorge Lorenzetti, Aprígio Tadeu de 

Matos, Caroline Alves Guimarães , Monica Fernanda Moreno da Silva, Rafael Cybis e Patrícia 

Ferreira.  Fernanda esclareceu que a apuração se dará através de 5 grupos de pessoas, sendo 

que cada grupo receberá uma urna para apuração e cada pessoa terá uma função específica de 

contagem das cédulas para conciliação com o relatório, leitura do voto e marcação dos votos 

em relatórios até completar 200 votos para cada relatório. Foi deliberado o uso de caneta azul 

nas urnas e o uso de caneta vermelha na apuração, sendo vetado o uso de caneta azul dentro 



do recinto de apuração. Passando para outro item da pauta, Alexandre informou que foi 

encaminhado ao COMCRIAR, duas cestas de alimentos com origem da doação por cumprimento 

da pena restritiva de direitos. As referidas cestas de alimentos foram entregues às seguintes 

OSC: Irmã Rita Maria de Jesus e ao Mestre Jesus. Alexandre pediu para os Conselheiros 

interessados em representar o COMCRIAR no Conselho do Esporte, sendo indicados Rafael Cybis 

e Clélia Maria Machado Candido. Foi Encaminhado ao COMCRIAR o pedido oficial de renovação 

da inscrição da OSC Casa Mater Raio de Luz, cujos documentos foram entregues à comissão de 

Avaliação para análise. Quanto a liberação do segundo repasse do FMCA, Alexandre esclareceu 

os procedimentos em andamento: foi encaminhado os valores destinados a cada OSC para a 

Prefeitura Municipal de Araraquara e será apresentado ao Legislativo na próxima seção para 

que transforme em Lei. Posteriormente, o COMCRIAR irá apresentar à Prefeitura critérios 

referentes às parcerias entre OSC e o Poder Público, incluindo justificativa de exigibilidade de 

chamamento público. Só após, as OSC apresentarão os respectivos Planos de trabalho e a 

documentação completa que está disponibilizada no site da COMCRIAR, formalizando o pedido 

através do Setor Municipal de contabilidade, por seu representante Adriano que fará o controle 

de o processo de formalização da parceria, incluindo eventuais adequações exigidas pela Lei 

13.019 de 2014 e leis complementares. Foi incluído no site de transparência a sensibilização 

para arrecadação de recursos do Imposto de Renda 2020, por parte das OSCs. Por fim, Alexandre 

apresentou os informes sobre o chamamento público de R$ 100.000,000 (cem mil Reais) para 

execução de Projetos em parcerias com OSC referente ao atendimento de adolescentes acima 

de 14 anos de idade. Após os esclarecimentos cabíveis, a Vice-Presidente Fernanda deu por 

encarrada a reunião, cuja ata foi lavrada pela segunda secretária Walkiria Maria do Amaral. -

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


