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--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 05 de Setembro de 2017  ---------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às sete horas e cinco minutos do dia 05 de Setembro de 2017, o presidente Alexandre Machado deu início aos 
trabalhos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara, em reunião 
ordinária. Seguindo o primeiro item da pauta proposta, procedeu-se à leitura da ata referente à reunião 
anterior, seguida da chamada de presença. Lida a ata do dia 1º de Agosto de 2017, requisitou-se a correção do 
nome da instituição Lar da Criança Renascer, que em ata estava citada como “Lar Escola Renascer”. A 
alteração será feita e a ata correta estará disponível para assinatura dos conselheiros na próxima reunião 
ordinária. Seguindo a pauta, o primeiro tesoureiro Jorge Lorenzetti procedeu a leitura do saldo em conta do 
CMDCA, que até o dia 31 de Agosto continha R$708.452,18 (setecentos e oito mil, quatrocentos e cinqüenta e 
dois reais e dezoito centavos), tendo sido o rendimento líquido de R$3.036,65 (três mil, trinta e seis reais e 
sessenta e cinco centavos). O presidente Alexandre pediu a palavra para manifestar sua preocupação em 

relação aos conselheiros que ainda não informaram seus dados, solicitação feita seguidas vezes há mais de um 
mês. O fato precisa de solução urgente, uma vez que tal falta impossibilita os registros em cartório, 

inviabilizando inclusive os repasses de destinação de IR. Na seqüência passamos ao terceiro item da pauta, 
que concerne aos trabalhos da Comissão de Registro e Renovação. O conselheiro Everton Mussi tomou a 

palavra para descrever os procedimentos de visita avaliativa do Lar da Criança Renascer. A exposição não teve 
objeções e o registro de renovação foi aprovado por unanimidade. Magda Rocha prosseguiu então às 

explanações de renovação de registro da instituição Nossa Senhora do Carmo. A apresentação transcorreu 
sem objeções, no entanto alguns conselheiros presentes solicitaram esclarecimentos sobre o projeto da 
instituição em relação à citada “educação infantil”. Representantes da instituição que estavam presentes 
deram esclarecimentos e garantiram a rápida atualização do projeto, também esclarecendo que apesar do 
projeto em educação infantil a instituição é essencialmente filantrópica. A renovação de registro da instituição 
Nossa Senhora do Carmo foi aprovada por unanimidade.  Em seguida foi a vez da conselheira Gislaine Franchi 
fazer as explanações sobre a renovação de registro da Fundação Toque . A única questão levantada neste caso 
foi a da licença dos bombeiros, a qual os representantes presentes esclareceram que ainda não foi efetivada 
pois a construção encontra-se em andamento. A comissão responsável pela visita à instituição ressaltou que 
todo o restante da documentação procedente está completo. A renovação de registro da Fundação Toque foi 
aprovada por unanimidade. Prosseguindo, a conselheira Roseli Cabau apresentou os resultados avaliativos da 
visita à instituição Casa Betânia, que apresentou-se sem nenhuma irregularidade e teve a renovação de 
registro aprovada por unanimidade pelos presentes. A conselheira Gislaine Franchi ressaltou que a visita 

avaliativa da instituição “A A Vida” ainda não foi realizada, ficando assim a aprovação de sua renovação 
pendente para a próxima reunião. Ainda na pauta relativa às visitas da Comissão de Renovação, o presidente 

Alexandre entregou aos membros dois exemplos de “relatórios de visita” a serem preenchidos após as 
análises. O conselheiro Jorge Lorenzetti pediu a palavra para apresentar a necessidade do certificado de 
autenticidade a ser fornecido por este conselho ao Lar Eurípedes Barsanulfo. O representante da instituição 
explicou o projeto, atendimento e a necessidade dos encaminhamentos referentes ao programa “Menor 
Aprendiz”. O conselho declarou como procedente e autêntica a requisição e por unanimidade o certificado 
será concedido. Seguiu-se ao posicionamento dos grupos / comissões de trabalho sobre seus andamentos nas 
atividades. O presidente aproveitou para agradecer o empenho de todas as comissões. A comissão de 
diagnóstico, representada pela conselheira Adriana, relatou que aconteceram dois encontros, com amplos 
debates sobre a essência deste conselho. Adriana expôs também sobre os levantamentos dos dados das 
crianças e adolescentes de Araraquara. Ressaltou-se que tal levantamento é essencial para pontuar os 
problemas da cidade. Magda Rocha, representando a Comissão de Registro e Renovação, explanou que apesar 
das dificuldades dos horários para as reuniões, os encontros têm sido bastante produtivos. Solicitou-se então 
o regimento do COMCRIAR para melhor orientação nos trabalhos. Na Comissão de Regimento Interno não 
aconteceram encontros. A conselheira Maria Júlia representou a Comissão de Políticas Públicas ao explanar 
que o trabalho referente é diretamente vinculado ao diagnóstico. Na Comissão de Projetos não aconteceram 
reuniões. A Comissão de Capacitação realizou duas reuniões. A conselheira Adriana passou à apresentação 
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sobre o Programa de Saúde na Escola, discorrendo sobre o atendimento aos educandos e explicando sobre as 
dificuldades de parceria com o estado, e por isso justificando que o atendimento será totalmente direcionado 

às escolas municipais. Ela descreveu as atribuições do programa, que inclui capacitação, prevenção e 
educação para a saúde. Na palavra livre, o senhor Marcelo, representando o vereador Elton Negrini, falou 
sobre o curso de capacitação para captação de verbas, direcionado a ONGS, que receberá inscrições até às 
doze horas do dia seguinte ao desta reunião. O senhor Luciano, representante da Fundação Toque, discorreu 
sobre a Federação das Instituições – FEARA, que prestará assessorias contábil, financeira e demais 
encaminhamentos ao 3º setor. O presidente Alexandre Machado encerrou a reunião, lembrando a todos os 
presentes sobre a existência do grupo do COMCRIAR no WhatsApp. Nada mais havendo a tratar, a presente 
ata dá-se encerrada por mim, primeira secretária, Carolina Alves Guimarães, às vinte e uma horas e dois 
minutos do dia 05 de Setembro de 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Setor Público – Titulares 

Silvia Eliane Gonçalves Theodoro Sec. Municipal de Educação 

Rosane Aparecida Araujo Sec. Municipal de Educação 

Adriana Fernandes Rodrigues Sec. Municipal de Saúde 

Gislaine de Cássia de Oliveira Martins Sec. Municipal de Saúde 

Jader José de Oliveira Sec. Municipal de Assistência e Des. Social 

Sandra Regina Marchesi Sec. Municipal de Assistência e Des. Social 

Roseli do Carmo Gustavo da Silva Sec. Municipal de Esporte e Lazer 

Carolina Alves Guimarães Sec. Municipal de Cultura 

Juliana Picoli Agatte Sec. Municipal de Planejamento e Participação Popular 

Edmilson de Oliveira Bueno Sec. Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico 

 

Setor Público – Suplentes 

Muriane Sirlene Silva de Assis Sec. Municipal de Educação 

Helena Silva de Oliveira Sec. Municipal de Educação 

Poliana Aliane Sec. Municipal de Saúde 

Rosana Margarete Felipe Sec. Municipal de Saúde 

Nádia Villa Sec. Municipal de Assistência e Des. Social 

Giovana Perez de Arruda Sec. Municipal de Assistência e Des. Social 

Célia Paula de Lima Sec. Municipal de Esporte e Lazer 

Fabiana Cristina Virgilio Sec. Municipal de Cultura 

Andressa Durães Silva Passos Sec. Municipal de Planejamento e Participação Popular 

Heber Candido Pereira Sec. Municipal do Trabalho e do Desenvolvimento Econômico 

 

Setor Privado Instituições – Titulares 

Jorge Lorenzeti Lar Escola Redenção 

Aparecida dos Santos Centro de Conv. Da Criança e Adolescente Nossa Sra. Das Mercês 

Alexandre Machado Soc. Beneficente Escola do Mestre Jesus 

Anna Paula Nastri F. Nunes Centro Cultural e Assistencial Oficina da Meninas 

Maria José de Oliveira Moraes Associação para o Apoio e integração do Deficiente Visual – Para DV 

Gislaine Souza Franchi Lar da Criança Renascer 

Daniel Henrique Forini Casa Mater Raio de Luz 
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Setor Privado Instituições – Suplentes 

Vera Lucia Aiello Sotrati Liga de Assistência Cristo Rei – Casa da Criança 

Everton Fabio Mussi Instituto Conviva Down de Araraquara 

Roseli Aparecida Cabau Seves Sociedade Amigos do Bairro de Sta. Angelina – SABSA 

Nilza Boeno de Oliveira Dias Associação Amigos da Vida – AAVida 

Maria Julia Canazza Dalĺ Acqua Associação de Atendimento Educacional Especializado – AAEE 

Marcelo Oliveira dos Santos Lar Juvenil Araraquarense Domingos Sávio 

Gizela Gomides Centro Promocional Educacional Social da Comunidade – CEPROESC 

Setor Privado Orçamento Participativo – Titulares 

Tereza Rodrigues dos Santos Orçamento Participativo 

Pablo José Marcilio Orçamento Participativo 

Sidinéria Alves Orçamento Participativo 

Setor Privado Orçamento Participativo – Suplentes 

Maria Aparecida Neves Souza Orçamento Participativo 

Elizete Machado Orçamento Participativo 

Regina Maria Dias Orçamento Participativo 

 
 


