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Às 19h00 do dia 07 de Maio de 2019, 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$1.332.286,56 

(um milhão, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), 

no dia 30/04/2019, o presidente Alexandre Machado apresentou que devemos considerar que o 

COMCRIAR pagou no mês 04/2019 o valor de R$ 17.560,74 (Dezessete Mil, Quinhentos e Sessenta 

reais e Setenta e Quatro Centavos) referente a 1ª. Parcela da Empresa Orion e recolheu no mês 

05/2019 o valor do ISSQN sobre o serviço para Prefeitura Municipal de Araraquara no valor de 

R$777,53 (Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos), permanecendo um saldo 

do valor do projeto destinado pela CPFL de R$ 131.661,73 (Cento e Trinta e Um Mil, Seiscentos e 

Sessenta e um reais e Setenta e Três centavos) especifico para o projeto. Foi apresentado pelo 

Presidente Alexandre Machado as estatísticas de crescimento e destinação do IR-2018, bem como, 

foi colocado para a votação do conselho a data final no Portal do COMCRIAR para as OSCs lançarem 

das DARFs do Contribuintes que sensibilização IR-2018, por unanimidade concordaram dia 

31/05/2019 a data corte. O Presidente Alexandre Machado leu uma carta enviada pelo Presidente 

da AAEE o Sr. José Murari Bovo, ele ressalta a dificuldade das OSCs sobre o Marco Regulatório, 

Decreto Municipal e todo o processo de assinatura do Termo de Colaboração, após a leitura o Sr. 

José Murari Bovo pronunciou-se sobre o tema e outros presidentes das OSCs, o presidente 

Alexandre Machado salientou que foi um decisão de 2014 na lei e que deveria ser implantada em 

2017, 2018 e que agora não teria mais como fazer o repasse sem as adequações necessárias 

conforme contabilidade da prefeitura e procuradoria devido ao TCE-SP Tribunal de Conta do Estado 

de SP vir solicitando a lei. O Presidente Alexandre Machado explicou o mal entendido da OSC PARA-

DV sobre a solicitação de Subvenção ou Auxilio no repasse de 2018, que o projeto de lei foi todos 

de subvenção e a OSC acreditava ter solicitado R$ 2.160,00 (Dois Mil, Cento e Sessenta Reais) como 

Auxilio, a OSC PARA-DV faria a devolução para o FMDCA e pelo equivoco solicitou para votação dos 

conselheiros o retorno deste dinheiro em 2019 para a Instituição pelo mal entendido na distribuição 

que deveria ser auxilio e foi subvenção, colocado em votação uma conselheira votou contra  ficando 

1 voto contra a reserva e os outros 6 conselheiros votaram a favor, sendo assim a PARA-DV irá fazer 

a devolução ao FMDCA e será realocado para a mesma OSC os R$ 2.160,00 (Dois Mil, Cento e 

Sessenta Reais) no repasse do fundo no 2º. Semestre de 2019. Seguindo a pauta o Presidente 

Alexandre Machado leu uma denúncia encaminhada por e-mail para diretoria do COMCRIAR sobre 

os conselheiros tutelares, um pai alega que não foi realizado o atendimento correto no Conselho 

Tutelar II sobre a questão de cartão de vacinação de sua filha. O conselho de direito formou uma 

comissão especifica para apuração dos fatos e investigação conforme preconiza a lei no. 6.594 

formada pelas Conselheiras de direito Aparecida Santos representante da Sociedade Civil, Rosana 

Margarete Felipe representante do Governo Secretária de Saúde e Maria José conselheira da 

Sociedade Civil com o objetivo de apresentar até dia 04 de junho de 2019 o retorno do relatório 

para apreciação dos conselheiros. O Presidente Alexandre Machado falou sobre o processo de 

eleição do Conselho Tutelar e passou a preocupação sobre a escolha da empresa por parte da 

prefeitura para o auxilio da elaboração das provas, cronograma e todo o processo que existe um 

oficio desde janeiro de 2019 e não temos a definição e contato sobre como vai ser realizado e quem 

vai ajudar ao conselho de direito na elaboração das provas, correção e processo eleitoral. Fazendo 

parte da pauta o Presidente Alexandre Machado apresentou aos conselheiros e presentes o projeto 

de lei do Bolsa Cidadania, com estava presente a vice presidente do COMCRIAR e Secretária 



Municipal de Planejamento e Participação Popular a Sra. Maria José Scardua os presentes retiraram 

dúvidas e obtiveram explicações do projeto. O Presidente Alexandre Machado explicou sobre o 

processo de eleição dos novos conselheiros e executiva do COMCRIAR – Conselho de Direito que 

será realizado dia 20 de Junho de 2019, conforme a mesma data em 2017 encerrando o Biênio e 

planejando o menor impacto no repasse para as OSCs já que o Tesoureiro teria que ser trocado, 

seguindo para o encerramento foi aberto a palavra livre com a apresentação da Oficina dos técnicos 

do Diagnostico da Criança e Adolescente, a realização do 1 Concurso Municipal Cultural sobre a 

Prevenção ao Uso de Drogas elaborado pela Liga de Prevenção.  Nada mais havendo a tratar, a 

reunião foi encerrada às 21h30, tendo esta ata sido registrada pela secretária ad hoc Gislaine Souza 

Franchi.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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