ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA.
01 de junho de 2021
Considerando as medidas de segurança adotada na época de Pandemia do COVID 19; considerando as diretrizes
do Decreto nº 12.230, de 17 de março de 2020 que define a suspensão das atividades da Casa dos Conselhos
Municipais e determina que fica a critério dos Conselhos a opção de realizar suas reuniões de forma remota em
caráter estritamente necessário utilizando aplicativos de fácil acesso aos Conselheiros; o COMCRIAR – Conselho
Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente de Araraquara convocou para Reunião ordinária a ser realizada
no dia 01 de junho de 2021, as 19:00 horas, por vídeo conferência Google Meet, com a seguinte pauta: Atualização
do saldo FMDCA; aprovação das atas da reunião ordinária realizada em 04 de maio e da reunião extraordinária
realizada em 11 de maio de 2021; esclarecimentos referentes ao funcionamento do CMDCA; apresentação de
relatório de execução da diretoria 2019 a 2021; processo de Eleição para o mandato 2021 a 2023 do CMDCA;
deliberação do prazo para inclusão do recibos do IR 2020 no Sistema do CMDCA, Comissão de Registro e
Renovação, Palavra Livre.

Ao primeiro dia do mês de junho, no ano de dois mil e vinte e um, às 19:00 horas, realizou-se

reunião ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Araraquara –
COMCRIAR. O Presidente Alexandre Machado abriu a reunião agradecendo a participação de
todos e apresentou o saldo do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente em 31 de maio de
2021 de R$ 1.378.252,79 (um milhão, trezentos e setenta e oito mil, duzentos e cinquenta e dois
Reais e setenta e nove centavos) e apresentou a evolução do Fundo nos anos durante seu
mandato. Na sequência, Alexandre solicitou o parecer e aprovação das atas das reuniões
realizadas em 04 de maio e 11 de maio do corrente ano. As referidas atas foram aprovadas por
unanimidade sem ressalvas. Passando ao próximo irem da pauta, Alexandre fez esclarecimentos
sobre as responsabilidades e transparência do CMDCA, entre elas, o controle do FMCA com
todos os procedimentos para repasse às OSCs que executam projetos, o processo de eleição do
Conselho Tutelar, o registro e renovação das OSCs no CMDCA, a execução da Conferência da
Criança e do Adolescente, da transparência através da atualização do site, cujo programa foi
criado por sua empresa na forma de contribuição social gratuita, entre outras atribuições. Com
referência ao Processo de Escolha dos Conselheiros do CMDCA para o mandato 2021 a 2023,
Alexandre informou o lançamento do Edital para indicação dos representantes das OSCs com
eleição prevista para o dia 15 de junho do corrente ano. Foi deliberado que a Eleição será
presencial no pátio externo do prédio onde está instalado o CMDCA. A organização atenderá
o protocolo de vigilância sanitária para contenção da Pandemia Covid 2019. Votarão nos
candidatos representantes da sociedade civil, os diretores das Entidades ou de pessoas por eles
designadas através de procuração cuja assinatura deverá ter a firma reconhecida em cartório.
Atendida aos questionamentos e acolhimento de sugestões, Alexandre propôs dia 30 de junho
de 2021 como data limite para lançamento das DARFs pelas OSCs no Sistema do CMDCA.
Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O Conselheiro e representante da
Comissão e Registro, Luciano Pizoni, informou as solicitações de Renovação das OSCs: Centro
Espírita Eurípedes Barsanulfo, Lar Escola Redenção e Para D.V. -Associação para o Apoio e
Integração do Deficiente Visual, cujas documentações foram analisadas e estão em
conformidade com aas normas deste Conselho. Colocada em votação, a renovação de tais
Entidades foram aprovadas por unanimidade. Por fim, Alexandre fez apontamentos positivos
de sua gestão de mandato agradecendo a todos e finalizando sua participação como Presidente
do COMCRIAR se posicionando como colaborador voluntário da próxima diretoria. Outros
conselheiros também fizeram agradecimentos e encerramento de suas funções. Nada mais
havendo a relatar, Alexandre finalizou a última reunião de seu mandato, cuja ata foi redigida
por mim, 2ª secretária, Walkiria Maria do Amaral.
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