
 

 ATA DE REUNIÃO ORDIÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA.  

 

Aos três dias do mês de dezembro, no ano de dois mil e dezenove, realizou-se reunião 

ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Araraquara -

COMCRIAR. Na ausência justificada do Presidente Alexandre Machado, a reunião foi 

presidida pela Vice-Presidente Fernanda Antonelli Cardozo que, abriu a reunião 

descrevendo a pauta do dia: Aprovação da Ata da reunião anterior; saldo do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente; prestação de contas do evento promovido pelo 

COMCRIAR; apresentação do COMPETI; manifestação da comissão de registro e 

renovação; orientações em relação aos projetos da OSC; palavra livre. Em seguida a Vice-

presidente Fernanda solicitou dos conselheiros a manifestação em relação à ata anterior, 

anexada anteriormente ao site do COMCRIAR, que foi aprovada por unanimidade. 

Passando ao segundo item da pauta, Fernanda anunciou o atual saldo do FMCA de R$ 

1.398.490,47 (hum milhão, trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e noventa Reais). 

Considerando a ausência justificada da Assistente Social Maria José, que estaria 

apresentando a pauta do COMPETI, Fernanda propôs que este item da pauta fosse 

transferido para a próxima reunião, os quais foi aprovado pelos conselheiros. Passando 

para a pauta seguinte, Fernanda apresentou o relatório de execução do evento de entrega 

do Selo de Iniciativa Responsável aos contribuintes do ano e sensibilização para captação 

do IR 2020 com cerca de 200 convites distribuídos. Durante o evento, houve as 

manifestações individuais dos Dirigentes das OSC. Luciano Pizoni, membro da comissão 

de renovação e inscrição de OSC no COMCRIAR, assumiu a plenária e apresentou o 

resultado da avaliação do pedido de registro da ADRA – Agencia  Adventista de 

Desenvolvimento e Recursos Assistenciais Educação, sendo concluído o preenchimento 

de todos os requisitos exigidos pela legislação. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade o Registro da ADRA no COMCRIAR. Em seguida, foi solicitado o 

preenchimento dos membros da comissão os quais foi deliberado a inclusão da Sabrina 

(representante da SABSA) em substituição à conselheira Gislaine que apresentou seu 

desligamento do Conselho justificado pela mudança de endereço para outro Município. 

Mônica Fernanda Favoreto da Silva. membro da comissão de seleção de projetos assumiu 

a plenária para expor as dificuldades na análise dos projetos apresentados pelas OSC, 

considerando erros básicos que podem ser prevenidos por maior atenção no seu 



preenchimento. Após intenso debate na plenária, ficou deliberado a necessidade de 

atender pontualmente as dificuldades das OSC o que justifica a construção de uma 

Instrução Normativa para elaboração dos projetos. Foi deliberado a realização de reunião 

para este fim no dia 10.12.2019, as 14 horas, da sala do COMCRIAR e, desde já, ficam 

as OSC convocadas. Em decorrência às dificuldades das OSC em atender as exigências 

no tramite de Seleção dos Projetos; houve intensa manifestação de descontentamento por 

parte dos representantes da OSC presentes devido a morosidade no fluxo do processo 

entre os Departamentos Municipais da Procuradoria e da Contabilidade, com 

divergências de orientações. Tal morosidade tem impactado nas OSC com atrasos de 

pagamentos aos recursos humanos e nos pagamentos a fornecedores. As manifestações 

foram a favor de interceder junto aos departamentos municipais envolvidos para que 

façam um alinhamento das ações com padronização e transparência às OSC de tais 

critérios definidos por eles. Foi deliberado que faça constar em ata tal manifestação já que 

as OSC não estão conseguindo acesso ao diálogo com os procuradores. Por fim, Fernanda 

apresentou as considerações do Presidente Alexandre em agradecimento às 

congratulações recebida pelo seu aniversário neste dia e pela colaboração e apoio de todos 

os conselheiros e membros das OSC nas ações do COMCRIAR. Por fim, nada mais 

havendo a tratar, A Vice-Presidente Fernanda Antonelli Cardozo encerrou-se a reunião, 

sendo esta ata lavrada pela segunda secretária Walkiria Maria do Amaral. ----------------- 


