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--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 05 de FEVEREIRO de 2019 ---------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às 19h15 do dia 05 de Fevereiro de 2018, teve início a reunião ordinária do COMCRIAR – Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araraquara. Seguindo a pauta proposta, o presidente 

Alexandre Machado iniciou os trabalhos com a aprovação da ata referente à última reunião ordinária. A ata 

anterior foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Prosseguindo, o tesoureiro Jorge Lorenzetti 

realizou a leitura do saldo em conta, de R$1.212.261,82 (um milhão, duzentos e doze mil, duzentos e sessenta e 

um reais e oitenta e dois centavos), no dia 05/02/2019, devendo considerar os valores relativos aos repasses, de 

aproximadamente R$800.00,00. Seguidamente, Alexandre explanou sobre o decreto municipal que possui 

algumas cláusulas em desacordo com o ECA, explicando sobre a necessidade de formar-se uma comissão para 

aprovação dos projetos. A comissão de seleção mista com integrantes da Prefeitura foi formada, sendo integrada 

por: Lucy Camargo, Nilza Boeno Dias, Telma Schalk, com Alexandre Machado como gestor. O presidente 

Alexandre deu breves orientações sobre os planos de trabalho, a necessidade de objetividade e exatidão nos 

projetos, esclareceu dúvidas sobre a prestação de contas e demais detalhes do marco regulatório e plano de 

trabalho. Em acordo com o 3º item da pauta proposta, foi colocada em votação a declaração de UTILIDADE 

PÚBLICA para o grupo “ESCOTEIROS MORADA DO SOL”, que foi APROVADA por unanimidade pelos 

conselheiros. Dando continuidade aos trabalhos, representantes do SENAC Araraquara apresentaram o curso 

técnico em orientação comunitária, um projeto de qualificação para o trabalho oferecido pela instituição. No 

quinto item da pauta, o conselheiro tutelar Moacir explanou sobre a divisão de bairros nos trabalhos do CT, 

explicando uma nova proposta, seus motivos e parâmetros. O conselheiro tutelar Alan também fez suas 

explanações, levantando questionamentos e dúvidas sobre a nova divisão. Após a fala dos conselheiros 

tutelares, Alexandre Machado discorreu sobre as falhas no sistema, que estão causando diferenças nos números 

de atendimento. Os presentes questionaram os conselheiros tutelares sobre a adequação dos trabalhos ao sistema 

proposto. Os conselheiros tutelares Moacir e Alan se comprometeram a acertarem-se no que se refere à divisão 

dos bairros.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 20h49, tendo esta ata sido registrada e 

digitada pela secretária Carolina Alves Guimarães.--------------------------------------------------------------------------
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