
 

 ATA DE REUNIÃO ORDIÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA.  

 

Aos três dias do mês de março, no ano de dois mil e vinte, realizou-se reunião ordinária do 

Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Araraquara – COMCRIAR. O Presidente 

Alexandre Machado, abriu a reunião agradecendo a presença de todos e apresentou a pauta 

prevista: Aprovação da Ata da reunião anterior disponível no Portal para apreciação e 

questionamentos;  saldo da Conta Bancária do Fundo Municipal da Criança e adolescente – 

FMCA; dados do Conselho Tutelar em cumprimento à Lei 6.594, art. 16 - § 2º; Comissão de 

Registro e Renovação; Regimento Interno do COMCRIAR e palavra livre. O Presidente 

solicitou a manifestação sobre a ata da reunião anterior o qual foi aprovada sem 

ressalvas. Em seguida apresentou o saldo do Fundo Municipal da Criança e do 

Adolescente, no valor de R$ 1.779.127,37 (Um milhão, setecentos e setenta e nove mil, 

cento e vinte e sete Reais e trinta e sete centavos). Ressaltou a presença de representantes 

do segmento Orçamento Participativo e dos Direitos Humanos e da OSC Arte de Amar, 

sendo que esta última entregou o pedido de Registro no COMCRIAR. Considerando a 

presença dos novos integrantes, o Presidente fez esclarecimentos sobre o uso do Portal 

de transparência de todos os atos do COMCRIAR: captação de parte do Imposto de 

Renda a pagar destinados aos projetos executados pelas OSC, saldo atualizado do 

FMCA e escala de plantão do Conselho Tutelar. A seguir, o Presidente passou a palavra 

ao Conselheiro Tutelar José Lopes da Silva Filho (Nei) que, em cumprimento ao 

dispositivo da Lei Municipal nº 6.594, apresentou a estatística de atendimento no Conselho 

Tutelar nos meses de janeiro e fevereiro de 2020, cujos dados obtidos serão utilizados para 

nortear a formulação de políticas públicas no Município em relação aos direitos da  criança e 

do adolescente. Foram elencadas situações com maiores evidências, entre elas, o elevado 

número de solicitações de intervenções por falta de vagas em creches e escolas. Nei ressaltou o 

esforço dos Conselheiros em incluir os dados no SIPIA que é um sistema de âmbito Nacional 

e as melhorias em relação ao fluxo de atendimento. Na sequência, o Presidente se referiu à 

comissão de Registro e Renovação o qual Luciano Pizzone respondeu não haver nada a 

apresentar. A Conselheira Fernanda Antonelli Cardozo anunciou a renúncia do cargo de 

Conselheira por questões de ordem particular e informou que seu substituto será indicado pelo 

poder público o mais breve possível. Houve manifestações de louvor ao relevante trabalho 



realizado por Fernanda na intervenção junto ao Poder Público, entre eles, a questões dos 

tramites das parcerias com as OSC e a melhoria da estrutura física dos Conselhos Tutelares I e 

II. Passando para outro item da pauta, o Presidente solicitou pessoas para complementar a 

Comissão de estudo e alteração do Regimento Interno do COMCRIAR, que ficou assim 

definida: Luciano Pizzoni, Fabio da Coordenadoria dos Direitos Humanos, Jorge Lorenzetti, 

Tania, Sabrina, Fernanda Antonelli Cardozo. O presidente passou ao último item da pauta 

abrindo para palavra livre: Jorge Lorenzetti informou que foi apresentado adendo ao Projeto 

executado pelo Lar Escola Redenção referente a alteração no cronograma de desembolso; 

representantes das OSCs divulgaram os eventos promocionais de captação de recursos; a 

Conselheira Tutelar Marcia Daniele Ferreira evidenciou a coordenadoria única para os dois 

Conselhos do Município favorecendo uma união que antes não existia. A OSC Cristo Rei 

informou o atendimento de 40 crianças do Bairro Vale Verde selecionadas pelo CRAS para 

atendimento no projeto de contra turno escolar sendo que o transporte para o percurso entre o 

Bairro e o local do Projeto será de responsabilidade do Poder Público. Por fim, nada mais 

havendo a tratar, o Presidente Alexandre Machado deu por encerrada a reunião, sendo esta ata 

lavrada pela segunda secretária Walkiria Maria do Amaral. 

 


