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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 05 de Dezembro de 2017 ------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às sete horas e dez minutos do dia cinco de dezembro de dois mil e dezessete iniciaram-se os 
trabalhos da reunião de encerramento do ano do COMCRIAR. O presidente Alexandre Machado 
informou sobre os documentos internos digitalizados no Portal da Transparência, assim como o 
treinamento para o mesmo. Em seguida procedeu à leitura da ata anterior, referente à reunião do 
dia 07 de Novembro. O tesoureiro Jorge Lorenzetti informou o saldo da conta, que até o dia 30 de 
Novembro era de R$674.473.14 (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e três 
reais e quatorze centavos). Sobre as destinações do fundo, estão faltando três instituições, 
Eurípedes Barsanulfo, Lar Capaz e Bebê a Bordo, respectivamente com problemas na conta, não 
aptidão ao recebimento pela conta informada errada e documentação irregular. A representante 
da Fundação Toque, Márcia, ressaltou sobre documentação para isenção de taxa, e Alexandre irá 
solicitar à Prefeitura um ofício relatando sobre o assunto. A Comissão de Registro de Renovação 
deu prosseguimento aos trabalhos, com as instituições Casa Mater, Mestre Jesus (entrega de 
documentos), AA Vida e Bebê a Bordo. A representante da Fundação Toque, Márcia, questionou a 
respeito do chamamento público para 2018 e Jorge Lorenzetti explicou em relação aos convênios. 
Houve uma explanação dos trabalhos realizados em 2017, com várias propostas para 2018, como 
elaboração de projetos e custos, utilização do portal em sua plenitude, capacitação da equipe 
fiscalizadora e de renovação e inscrição de projetos, treinamento e formação de dois cursos, um 
em cada semestre, explicação da destinação de IR para cada instituição no portal da 
transparência. O conselheiro Jader sugeriu chamar uma equipe para esclarecer dúvidas sobre a lei 
13.019, e ficou de entrar em contato com uma pessoa para capacitar o CMDCA. Jader explicou a 
respeito do chamamento público para o ano de 2018, colocando a importância da reunião de 
Janeiro, para esclarecimentos da lei 13.019 no que diz respeito ao Tribunal de Contas da União. 
Relatou-se sobre a necessidade de desenvolver o plano de ação de 2018, e elaborar o POP – 
“Procedimento Operacional Padrão”, assim como a criação do selo “Iniciativa Responsável”. 
Houve convite da Fundação Rafael Montouro para uma reunião com entidades no dia 17/01, para 
divulgação de projetos e campanhas para estímulo de destinação de IR. O representante da 
instituição Ari Bombarda, Evandro, levantou a dúvida sobre a possibilidade das instituições se 
inscreverem em todos os chamamentos públicos, por conta da disponibilidade financeira do 
COMCRIAR. Luciano Pizzone compartilhou ideias sobre como cada instituição poderá se adequar a 
essa realidade. Houve explanação sobre o lançamento das áreas temáticas para 2018, com 
avaliação se serão necessárias.  Foi informado o valor de R$300,00 (trezentos reais) para validar o 
certificado do fundo, com cartão E-CPF junto à Receita Federal, que terá validade de 5 anos. 
Também ocorreu detalhamento de cheques debitados na conta do COMCRIAR em Outubro de 
2015. Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às vinte e uma horas. -------------------------
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