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--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 05 de Junho de 2018-----------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, reuniram-se em caráter ordinário os membros do 

Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente de Araraquara – COMCRIAR. Às dezenove horas 

o presidente Alexandre Machado deu início aos trabalhos, seguindo o primeiro item da pauta proposta que foi a 

aprovação da ata referente à reunião ordinária do mês de maio. A ata, que já estava disponível no portal online 

do conselho, foi aprovada pelos presentes por unanimidade. Seguidamente procedeu-se à leitura do saldo da 

conta, que até o dia 30/05/2018 estava em R$999.275,88 (novecentos e noventa e nove mil, duzentos e setenta e 

cinco reais e oitenta e oito centavos). O tesoureiro Jorge Lorenzetti destacou que neste valor está incluído 

R$150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) da CPFL, além dos repasses ao Lar Juvenil, AA Vida e Eurípedes 

Barsanulfo. Continuando os trabalhos, o presidente Alexandre informou aos presentes sobre os andamentos dos 

trabalhos da comissão organizadora da Conferência Municipal. Foi colocado para a plenária o valor do coffee 

break para a conferência – R$2.000,00 (dois mil reais) – aprovado em plenária. Passando para as questões 

referentes à comissão de renovação de registros, 03 instituições entregaram projetos a serem avaliados: Lar 

Juvenil / Fundação Toque/ Conviva Down. A comissão responsável pelas avaliações foi composta pelas 

conselheiras Gislaine Franchi e Carolina Guimarães. Em seguida o presidente Alexandre Machado explanou 

sobre a necessidade de se definir critérios para as análises dos projetos de 2019. Houve a formação da comissão 

que definirá tais critérios, sendo composta pelos membros: Márcia Pizzone, Jorge Lorenzetti, Aparecida dos 

Santos, Carolina Custódio, Alexandre Machado, Anna Paula Nunes, Giovana Perez e Sandra Marchesi, sendo 

que as conselheiras Anna Paula Nunes, Giovana Perez e Sandra Marchesi necessitam de confirmação quanto ao 

interesse na composição. Dando continuidade aos trabalhos, o diretor da Fundação Casa, Rodrigo Elias da Costa 

Morganti, realizou apresentação sobre a estrutura e o atendimento da instituição, assim como sobre os 

problemas enfrentados e as novas medidas que estão sendo tomadas visando a recuperação do menor infrator. 

Após a apresentação o presidente Alexandre expôs sobre o Curso Bettiati, que é um treinamento referência para 

conselheiros tutelares. Foi exposta a proposta e seus respectivos valores e datas, e o presidente solicitou à 

plenária que defina um local para o curso. O empenho para pagamento através do fundo também foi exposto na 

apresentação. Durante a palavra livre o conselheiro tutelar Moacir expôs sua preocupação com a situação do 

“Assentamento 3”, que sofreria uma reintegração de posse, deixando muitas crianças e adolescentes vulneráveis 

sem moradia. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram-se às 21h, sendo esta ata registrada por 

Carolina Alves Guimarães. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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