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--------------------------- ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMCRIAR – CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA – 02 de ABRIL de 2019 ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Às dezenove horas do dia 02 de abril de 2019, reuniu-se em caráter ordinário o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – COMCRIAR. O presidente Alexandre Machado iniciou os trabalhos 
propondo a aprovação da ata referente à reunião anterior, e a mesma foi APROVADA POR UNANIMIDADE. 
Seguidamente, houve a leitura do saldo em conta, de R$1.332.795,56 (um milhão, trezentos e trinta e dois mil, 
setecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e seis centavos). Neste valor está contido o repasse às 
instituições, o pagamento da CPFL, devendo o valor em caixa sofrer os descontos correspondentes. No 
terceiro item da pauta proposta, houve apresentação e explanação sobre o processo de repasse das OSCs. O 
presidente Alexandre explanou sobre detalhes dos projetos que necessitam de aprimoramento, documentos 
faltantes (citando as ONGS específicas), procedimentos sobre transferência de valores e assinaturas dos 
termos de colaboração. O presidente também apresentou questões sobre a adequação dos estatutos de cada 
instituição, entrega de documentos na Assistência Social e processo de pareceres. Alexandre questionou aos 
presentes sobre a necessidade de ofício formalizando um pedido de prazo para adequação das instituições. Os 
representantes decidiram NÃO SER NECESSÁRIO O OFÍCIO. Alexandre questionou os conselheiros sobre a 
realização do pagamento de primeira parcela à empresa Orion. Os conselheiros decidiram pelo PAGAMENTO 
DA 1ª PARCELA. Houve explanação sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e Alexandre perguntou aos 
presentes sobre indicadores a serem inseridos. Os conselheiros deliberaram por: *fortalecer a rede de 
atendimento, *aumentar a taxa de ocupação, *monitorar as deficiências – como indicadores a serem inseridos 
na LDO. A Comissão de Renovação e Inscrição de Projetos, representada pelas conselheiras Gislaine Franchi e 
Roseli Cabau, apresentaram a Associação Esportiva “Saque essa Jogada”. O plano de trabalho e a 
documentação foram apresentados de maneira regular e completa, e o representante da instituição expôs os 
detalhes do trabalho, explicando sobre público alvo, captação de recursos e objetivos do seu projeto, assim 
como as necessidades para execução da proposta. Colocada em votação, a inscrição da instituição “Saque essa 
Jogada” foi APROVADA POR UNANIMIDADE pelos conselheiros.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 
encerrada às 20h40, tendo esta ata sido registrada pela secretária Carolina Alves Guimarães.------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


