ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 11 DE JULHO DE 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Às sete horas e cinco minutos do dia onze de Julho de dois mil e dezessete, o presidente do
COMCRIAR, Alexandre Machado, deu início aos trabalhos da reunião extraordinária. Alexandre
explicou aos presentes que esta reunião foi marcada para que os conselheiros pudessem traçar o
plano de ação de 2017, que devido à nova eleição encontra-se em considerável atraso. O
presidente passou então a realizar uma apresentação demonstrando as reais funções deste
conselho, assim como suas diretrizes e parâmetros legais. Seguidamente, a apresentação passou a
detalhar o que deve fazer o CMDCA para elaborar políticas públicas, fundamentando assim o
plano de ação. Alexandre ressaltou também a importância do fortalecimento dos conselhos e seus
respectivos mapeamentos, treinamentos e estabelecimento de metas e resultados. O presidente
demonstra a todos a estrutura do CMDCA e ressalta que os integrantes que representam o
Orçamento Participativo ainda não estiveram presentes nas reuniões. Em seguida, ele apresentou
quais são os direitos deste conselho e as funções dos membros que compõem a diretoria.
Alexandre detalhou também os procedimentos relativos às Comissões de Trabalho e questões
relativas à votação. São relatadas quais as comissões identificadas e o presidente ressalta que
temos 20 conselheiros titulares para 6 comissões de trabalho. Ele expõe também a necessidade
deste conselho possuir sala própria, secretária e estrutura que favoreça os trabalhos, de acordo
com a lei. O presidente alerta aos conselheiros para o fato de o portal online do CMDCA já estar
“no ar” com diversas informações, e também reitera sobre a existência dos grupos de WhatsApp
relativos ao conselho. A chamada foi realizada por mim, Carolina Guimarães, e registrada em lista
de presença correspondente. Verificou-se a necessidade de confirmar as notificações aos
membros que representam o Orçamento Participativo. Em seguida, prosseguiu-se com as
nomeações para as comissões de trabalho – Comissão de Solicitação de Registro e Renovação:
conselheiros Edmilson de Oliveira Bueno, Gislaine Souza Franchi, Roseli Aparecida Cabau Seves,
Everton Fábio Mussi. – Comissão de Projetos (destinação IR): conselheiros Jorge Lorenzeti, Ana
Paula Nastri, Vera Lucia Aiello Sotrati, Roseli Aparecida Cabau Seves e Gustavo. – Comissão de
Capacitação e Eventos: Helena Silva, Jorge Lorenzeti, Ana Paula Nastri, Vera Lucia Aiello Sotrati,
Roseli Aparecida Cabau Seves, Muriane Sirlene de Assis, Gustavo e Milton. – Comissão de
Elaboração de Políticas Públicas: Aparecida dos Santos, Marcelo dos Santos, Maria Júlia Canazza
Dall ´Ácqua, Eliane Negrini, Márcio Servino, Magda Rocha. – Comissão de Regimento Interno dos
Conselhos: Gislaine Souza Franchi, Márcio Servino – Comissão de Diagnóstico: Alexandre
Machado, Adriana Fernandes, Eliane Negrini. O presidente ressaltou que as nomeações para
comissões integrarão a pauta da próxima plenária, como consta no item de pauta “Retorno das
Reuniões”. Em seguida, respeitando a pauta, o tesoureiro Jorge Lorenzeti realizou a prestação de
contas, citando que o saldo em conta até o dia vinte e nove de junho de dois mil e dezessete é de:
R$359.207,56 (trezentos e cinqüenta e nove mil, duzentos e sete reais e cinqüenta e seis
centavos), sendo deste valor R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) provenientes da
destinação da CPFL. O rendimento mensal da aplicação do referido valor foi de R$1.590,49 (um
mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e nove centavos), não constando neste valor o
referente a Imposto de Renda. A palavra retornou então ao presidente, que elencou alguns
protocolos referentes a este conselho, que foram executados no dia sete de Julho de dois mil e
dezessete. Além disso, o presidente ressaltou que terá como prática realizar convites para
participações nesta reunião. Alexandre apresentou então a proposta de curso de treinamento
feita pelo SENAC, que constará em pauta da próxima plenária e passará por aprovação. Tal
proposta também constará no portal virtual. Márcio Servino pediu a palavra e ressaltou que
realizou propostas de treinamento que foram aprovadas na reunião de sete de Junho deste ano.
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Jorge Lorenzeti explicou que tais propostas foram aprovadas, mas ainda não deliberadas.
Alexandre também apresentou que houve proposta de treinamento de Fábio Ribas, que será
analisada em próxima pauta. Em seguida o presidente elencou editais abertos para instituições, e
na palavra aberta a conselheira Vera Sotrati convidou aos presentes para a Conferência de
Economia Solidária e Sustentável e para a Conferência Municipal de Assistência Social. O
conselheiro Jader lembra a todos sobre a Conferência dos Moradores de Rua e o conselheiro Jorge
Lorenzeti dá conhecimento da Reunião do CONDECA (Conselho Estadual). A conselheira Gislaine
Martins atenta para a realização das pré-conferências de saúde, e o conselheiro Jorge Lorenzeti
solicita a pertinência de todos em relação ao uso dos grupos de WhatsApp. Às nove horas
encerrou-se a reunião extraordinária.--------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, encerro esta ata na condição de primeira secretária, e submeto a
mesma à aprovação dos demais conselheiros. – Carolina Alves Guimarães.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANEXO I à Ata de Reunião Extraordinária de 11/07/2017: Tabela das Comissões de Trabalho.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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