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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARARAQUARA. 

04 de maio 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 04 de maio de 2021, as 19:00 horas, por vídeo conferência Google Meet, com a seguinte pauta: Atualização 

do saldo FMDCA; aprovação das atas das reuniões ordinárias realizadas em  02 de fevereiro e 06 de abril; ata da 

reunião extraordinária de  20 de abril; informes da reunião agendada para 11 de maio com a pauta de aprovação 

do Plano Municipal de Erradicação e Enfrentamento do Trabalho Infantil; Campanha Municipal de Combate ao 

Abuso Sexual, deliberação de oficio/Edital para o Processo de eleição dos Conselheiros representantes da 

Sociedade Civil no COMCRIAR, mandato 2021 a 2023; Comissão de Registro e Renovação; Palavra livre. 

Aos quatro dias do mês de maio, 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 30 de abril de 

2021 de R$ 1.350.373,57 (um milhão, trezentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e três Reais 

e cinquenta e sete centavos). Na sequência, Alexandre solicitou o parecer e aprovação das atas 

das reuniões realizadas em 02 de fevereiro, 06 de abril e 20 de abril do corrente ano. Foi 

apresentada a ressalva na ata do dia 20 de abril, indicando a substituição do termo “menores” por 

“crianças e adolescentes”, conforme consta na nomenclatura do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. A alteração na referida ata foi aprovada por unanimidade. Considerando novos 

membros admitidos no grupo recentemente, Alexandre apresentou o Site do COMCRIAR e 

esclareceu o procedimento de consulta pública; solicitou também a atenção para registros das 

destinações que passaram a ser de três formas: destinações no ato da Declaração do Imposto de 

Renda pessoa Física ou Jurídica; destinações espontâneas no decorrer do ano 2021 para aplicação 

em projetos em 2022 e destinações nas declarações I.R. mensais ou trimestrais. Passando para a 

pauta seguinte, Maria Jose Moraes assumiu a palavra e confirmou a reunião de aprovação do 

Plano Municipal de Combate e Enfrentamento ao Trabalho Infantil a ser realizada no dia 11 de 

maio de 2021, as 19:00 horas, ressaltando a importância de participação dos conselheiros na 

votação como forma de atuação no processo de formulação de políticas públicas municipais. 

Monica Fernanda Favoreto da Silva assumiu a palavra para divulgar os eventos da Campanha 

municipal de Combate à violência contra a criança e o adolescente que será realizada no período 

de 18 de maio a 17 de junho. O evento proporcionará um espaço de diálogo entre a sociedade 

civil, a iniciativa privada, o Conselho de Direitos, os Conselhos Tutelares e Poderes Executivo, 

Legislativo, Judiciário e Ministério Público. Serão abordados temos como: as políticas públicas 

de proteção à pessoa em situação de violência; Divulgação do trabalho de identificação e proteção 

às vítimas de violência nos equipamentos da Assistência Social CRAS e CREAS; Protocolo de 

Violência; o trabalho infantil no Município, a Escuta Especializada nos casos de violências de 

crianças e adolescentes; Consequências Legais responsabilização ao autor de violência; 

Propostas de criação do “Maio Laranja” no município. Passando à pauta seguinte, Alexandre 

apresentou o Ofício com a proposta de Edital de Eleição dos conselheiros representantes da 

sociedade civil para o mandato 2021 a 2023, com o seguinte cronograma: de 10 de maio a 10 de 

junho as OSCs com inscrição no COMCRIAR que tiverem interesse em concorrer a uma vaga 



 

2 
 

de representante no Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente deverão encaminhar o 

formulário e os documentos da pessoa indicada, conforme consta no Edital. No dia 15 de junho 

será realizado a eleição que definirá os Conselheiros titulares e suplentes. Foi incluído no Edital 

a proposta de não aceitar inscrições de Conselheiros Tutelares e seus parentes justificando 

“conflitos de interesse” entre as funções desempenhadas. O documento proposto será 

encaminhado para a Prefeitura Municipal para os procedimentos de praxis. Consultado pelo 

Presidente, Luciano Pizoni informou não haver pedidos de Registros ou Renovação a ser 

apreciado pela Comissão. Passando à palavra livre, Luciano informou que a solicitação de 

inclusão dos trabalhadores das entidades sociais no cronograma de vacinação foi abordada na 

Audiência Pública que participou e a demanda foi acolhida pelo representante da Defensoria 

Pública do Estado. Jorge Lorenzeti citou o projeto de fortalecimento de vínculos para 

atendimento de adolescentes que estão fora da escola. O assunto será abordado com mais detalhes 

na próxima reunião. Por fim, nada mais havendo a tratar, o presidente deu por encerrada a reunião 

cuja ata foi redigida por mim, Walkiria Maria do Amaral, Conselheira 2ª secretária e assinada 

pelos participantes. 


