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--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 03 de Outubro de 2017  ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos três dias do mês de Outubro de Dois Mil e Dezessete reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara. O presidente Alexandre deu início aos trabalhos às 
dezenove horas e cinco minutos, começando pela aprovação de ata da reunião anterior, documento que já 
estava disponível a todos no portal virtual. A ata correspondente foi lida e aprovada pelos conselheiros 
presentes. Procedeu-se então à leitura do saldo em conta do COMCRIAR, sendo que o 1º tesoureiro Jorge 
Lorenzetti informou o valor de R$761.526,28 (setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e 
vinte e oito centavos) e também comunicou sobre provimento que declara alteração na forma de pagamento 
da destinação. O presidente Alexandre passou então ao item 3 da pauta proposta, que prevê a apresentação 
sobre repasse da destinação e fundo. Explanou-se sobre a relação das instituições, respectivas captações e 
propostas para a distribuição do fundo. Foram demonstrados os dois cenários para a distribuição do repasse, 
sendo: CENÁRIO 1 – distribuição linear entre as 21 instituições inscritas em projetos 2017. CENÁRIO 2 – 
R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais) divididos por 21 / R$195.193,64 (cento e noventa e cinco mil, 
cento e noventa e três e sessenta e quatro reais) analisados pelo total da falta para cada instituição com rateio 
de 6,5% entre todas. Os dois cenários foram colocados em votação pelos membros do conselho. Foi aprovado 
o CENÁRIO 1, que propõe a distribuição linear. Seguindo os trabalhos, o conselheiro Jorge Lorenzetti explicou 
aos presentes sobre a necessidade das entidades estarem enquadradas na legislação para o correto 
recebimento das destinações. A conselheira Aparecida dos Santos alertou para a absoluta necessidade das 
instituições cumprirem as propostas feitas nos projetos. Passando aos trabalhos da Comissão de Registro e 
Renovação, o presidente Alexandre distribuiu os registros aprovados em reunião anterior. Seguidamente, 
perguntou aos presentes se o CMCA concederia uma declaração para quando os registros ainda encontram-se 
em processo de efetivação, tendo em vista que algumas instituições manifestaram essa demanda. A proposta 
foi colocada em votação e o fornecimento da declaração foi aprovado por aclamação. A conselheira Magda 
Rocha apresentou a instituição PRÓ-MAIPE (Programa Municipal de Acolhimento Institucional Provisório), que 
encontra-se com documentação completa e teve a renovação de seu registro APROVADA por unanimidade. 
Marlene Lopes apresentou a instituição AA VIDA, que também está com toda a documentação regularizada e 
após alguns presentes tirarem dúvidas quanto a sua metodologia teve a renovação de registro APROVADA por 
unanimidade. Gislaine Franchi apresentou os trabalhos do CEPROESC, a representante da instituição também 
fez breve explanação sobre os trabalhos da ONG que teve sua renovação de registro APROVADA por 
unanimidade. Os trabalhos da instituição Caminho de Luz foram apresentados, sendo que a instituição possui 
documentação regular, mas a comissão avaliou que o local precisa de muitas adequações. Existe a 
necessidade de uma assistente social e a estrutura física precisa ser readequada. A renovação de registro foi 
indeferida pela comissão e tal parecer foi mantido. Renovação da instituição CAMINHO DE LUZ foi INDEFERIDA 
por unanimidade, com registro do oferecimento de ajuda deste conselho e da comissão de renovação. As 
instituições “Lar Escola Mestre Jesus” e RASC serão analisadas durante o mês, com aprovação para a próxima 
reunião ordinária. Em seguida passou-se à atualização dos trabalhos das comissões. COMISSÃO DE REGISTRO E 
RENOVAÇÃO – vem se reunindo semanalmente, com uma visita agendada por semana. COMISSÃO DE 
DIAGNÓSTICO – tem se reunido frequentemente e está com um edital pronto, que logo mais estará disponível 
no portal virtual. COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS reuniu-se em três pessoas, concluindo que as análises 
estão diretamente ligadas à Comissão de Diagnóstico. Discutiu-se a questão do trabalho infantil frente à 
realidade do município e foram levantadas algumas questões. Durante a palavra livre alguns presentes 
alertaram sobre datas de palestras referentes aos assuntos desde conselho. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião ordinária do COMCRIAR encerrou-se às vinte e uma horas, tendo sido lavrada esta ata por mim, 
Carolina Alves Guimarães, primeira secretária.  
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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 

 

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 Dall´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 



 

Esta ata foi digitada em fonte “Calibri” nº12, espaçamento simples, alinhamento justificado e configuração de 

margem estreita.  

 

Sidinéria Alves Orçamento Participativo 

Setor Privado Orçamento Participativo – Suplentes 

Maria Aparecida Neves Souza Orçamento Participativo 

Elizete Machado Orçamento Participativo 

Regina Maria Dias Orçamento Participativo 

 
 


