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--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 05 DE NOVEMBRO DE 2019 ------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às dezenove horas e dez minutos do dia cinco de novembro de dois mil e dezenove, teve início a reunião 
ordinária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara – COMCRIAR. O presidente 
Alexandre Machado deu início aos trabalhos com a aprovação da ata de reunião anterior, sendo o documento 
APROVADO em UNANIMIDADE por todos os conselheiros presentes. Seguidamente, a tesoureira Lígia Ferreira 
realizou a leitura do saldo em conta, constituído por R$1.402.945,05 – um milhão, quatrocentos e dois mil, 
novecentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos. Alexandre detalhou as contas e demais aplicações a 
serem pagas, resultando então o saldo em R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Dando prosseguimento 
às deliberações, Alexandre ressaltou que as ONGS estão entregando projetos de segunda fase, e pediu a todos 
que se atentem aos detalhes dos projetos, demonstrando uma tabela com as destinações que estão 
ocorrendo atualmente. Na pauta sobre registro e renovação das OSC´s, os conselheiros Luciano Pizzone e 
Telma Schalk apresentaram a instituição CASA MATER, especificando que a documentação correspondente 
está regular e completa, os convênios estaduais e municipais encontram-se em situação ativa e regular, e a 
estrutura institucional está satisfatória, sem apresentar problemas. Os conselheiros presentes deliberaram 
pela APROVAÇÃO em caráter UNÂNIME da instituição CASA MATER. No que se refere à deliberação sobre 
critérios para as OSC´s participarem da captação de IR/2020, Alexandre apresentou um resumo das 
orientações e critérios, e explanou sobre os formulários que serão disponibilizados online. Os conselheiros 
debateram sobre a lei 13.019, prevendo então 2 anos de funcionamento para as ONG´s com a obrigatoriedade 
de 1 ano de registro no COMCRIAR. Também explanou-se que os recursos captados na cidade de Araraquara 
deverão ser destinados na cidade de Araraquara. O escopo sobre critérios para captação foi apresentado por 
Alexandre, algumas mudanças foram feitas simultaneamente, e a redação final foi APROVADA pelos 
conselheiros presentes. Alexandre também realizou apresentação do edital referente à destinação de 
recursos. Dando prosseguimento aos trabalhos, foi indicada a COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO REGIMENTO 
INTERNO, a ser composta por: Caio Konishi, Claudemir Pereira, Fernanda Cardoso, Luciano Pizzone e Márcio 
Servino. Continuando a reunião, Alexandre e os conselheiros tutelares presentes na reunião debateram sobre 
o processo de transição dos novos conselheiros, colocando as questões sobre o uso do sistema e reuniões 
preparatórias. O conselheiro tutelar Márcio Servino fez uma apresentação sobre alguns eventos culturais 
realizados pela prefeitura municipal, alegando que algumas apresentações violaram os direitos da criança e 
adolescente. Estando presentes as secretárias municipais Teresa Telarolli e Amanda Vizoná, assim como a 
coordenadora municipal Gabriela Palombo, as questões foram esclarecidas aos conselheiros.  Nada mais 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada e esta ata registrada e digitada pela primeira secretária Carolina 
Alves Guimarães ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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