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Ata de nº 269. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos, realizada 

aos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezenove, as 09hs na Sala do Conselho. O Conselho se reúne 

com objetivo de analisar documentos, solicitações e deliberar propostas. O Presidente do Conselho Vanderlei 

Rodrigues Gomes Júnior deu início a reunião agradecendo a presença de todos. A Secretaria Executiva do 

Conselho deu início a pauta falando sobre os gastos com a inauguração da Casa Lar Infância Protegida e que 

foram confeccionadas Placa de inauguração e placas para homenagem aos representantes do Banco 

Santander, o valor dos gastos foram de R$ 1.260,00 (hum mil, duzentos e sessenta reais), informou também 

dos gastos com a Campanha Nacional de Mobilização referente ao Dia 18 de maio – Faça Bonito, no valor 

de  R$ 7.389,19 (sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos). Três entidades apresentaram 

prestações de contas que serão analisadas pela Comissão do Fundo no mês de Agosto de 2019: a Fundação 

de Assistência Social Betuel apresentou a prestação de contas da 3ª e última parcela dos recursos recebidos 

do Programa Amigo de Valor; a Associação de Equoterapia de Morrinhos referente ao termo de Fomento nº 

018 de 19/10/2018 no valor de R$ 6.539,08 e a Associação Cultural e Educativa IBI – ACEI referente aos 

recursos no valor de R$ 10.000,00. A entidade Fundação de Assistência Social Betuel solicitou alteração do 

Plano de Trabalho referente aos recursos repassados no valor de R$ 10.000,00. O Conselho resolve deliberar 

a aprovação da alteração do Plano de Trabalho referente ao Projeto de Acolhimento Casa Lar Infância 

Protegida da Fundação de Assistência Social Betuel, dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Morrinhos, referente ao Termo de Fomento nº 016 de 19/03/2019, Lei nº 3.417 

de 28/02/2019. O novo Plano de Trabalho será anexado ao processo e encaminhado ao Departamento de 

Controle Interno do Município. A entidade Missão Cristã das Nações apresentou as doações arrecadadas 

através de guias próprias recolhidas diretamente a Receita Federal no Imposto de Renda Pessoas Física no 

exercício de 2019. O Conselho resolve deliberar aprovação do repasse de recursos referente as doações 

obtidas para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos, através de guias 

próprias recolhidas diretamente a Receita Federal no Imposto de Renda Pessoas Física no exercício de 2019, 

direcionadas ao PROJETO CESC – CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL SAL DA TERRA, com 

sede à Rodovia GO-213, Km 03 à direita mais 03 km, zona rural – Morrinhos-GO, apresentado pela Entidade 

MISSÃO CRISTÃ DAS NAÇÕES, CNPJ nº 06.100.308/0001-95, tendo como objetivo a aplicação dos 

recursos nas políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes, conforme Resolução nº 016, do 

CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos, em reunião 

realizada no dia 12 de março de  2019, ata de nº 265. O valor arrecadado é de R$ 18.857,82 (dezoito mil, 

oitocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme o Art. 13 §3º da Resolução 

CONANDA nº 137, de 21 de janeiro de 2010, os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 

deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 20% ao Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente. O percentual retido será de 20%, que corresponde a R$ 3.771,57 

(três mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) e o  valor a ser repassado ao Projeto 
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será de R$ 15.086,25 (quinze mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos). O Conselho informa que a 

entidade comprovou ter arrecadado o recurso exclusivo para o referido projeto, ainda que não tenha 

arrecadado o valor apresentando, dispõe de condições para consecução do objeto do Projeto, e que será 

analisado e reapresentado ao conselho através de um Plano de Trabalho, adequando o valor a ser repassado. 

A transferência será efetuada a entidade que comprove atender aos requisitos legais inerentes à celebração 

de todo e qualquer Convênio/Termo de Fomento com a Administração Pública. A transferência será efetuada 

da conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos para a conta corrente 

específica da entidade, em parcela única e de acordo com a resolução do CMDCA. A entidade Associação 

de Equoterapia de Morrinhos também apresentou as doações arrecadadas através de guias próprias recolhidas 

diretamente a Receita Federal no Imposto de Renda Pessoas Física no exercício de 2019. O Conselho resolve 

deliberar aprovação do repasse de recursos referente as doações obtidas para o Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Morrinhos, através de guias próprias recolhidas diretamente a Receita 

Federal no Imposto de Renda Pessoas Física no exercício de 2019, direcionadas ao PROJETO 

EQUOTERAPIA aprovado e apresentado pela Entidade ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE 

MORRINHOS, CNPJ nº 21.746.315/0001-52, tendo como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas 

públicas de atendimento às crianças e adolescentes, conforme Resolução nº 022, do CMDCA – Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos, em reunião realizada no dia 11 de abril 

de  2018, ata de nº 252, a autorização tem validade de até 31 de dezembro de 2019 para captação de recursos. 

O valor arrecadado é de R$ 12.206,09 (doze mil, duzentos e seis reais e nove centavos), conforme o Art. 13 

§3º da Resolução CONANDA nº 137, de 21 de janeiro de 2010, os Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 

20% ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. O percentual retido será de 20%, que corresponde 

a R$ 2.441,22 (dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) e o  valor a ser repassado 

ao Projeto será de R$ 9.764,87 (nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).            

O Conselho informa que a entidade comprovou ter arrecadado o recurso exclusivo para o referido projeto, 

ainda que não tenha arrecadado o valor apresentando, dispõe de condições para consecução do objeto do 

Projeto, e que será analisado e reapresentado ao conselho através de um Plano de Trabalho, adequando o 

valor a ser repassado. A transferência será efetuada a entidade que comprove atender aos requisitos legais 

inerentes à celebração de todo e qualquer Convênio/Termo de Fomento com a Administração Pública. A 

transferência será efetuada da conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Morrinhos para a conta corrente específica da entidade, em parcela única e de acordo com a resolução do 

CMDCA. O Conselho Tutelar de Morrinhos apresentou levantamento de atendimentos referente aos meses 

de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2019 e de acordo com as informações o conselho irá solicitar a 

presença dos Conselheiros Tutelares para explicações em relação aos relatórios que estão com informações 

divergentes. A Secretaria Executiva do Conselho apresentou os relatórios financeiros referente aos meses de 
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abril e maio de 2019 para deliberação. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros 

referente as prestações de contas dos meses de Abril e Maio de 2019 do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Morrinhos e que as despesas executadas estão de acordo com os gastos previstos 

conforme Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Morrinhos - Goiás. O Presidente do Conselho Vanderlei Rodrigues apresentou o Edital Fundos da Infância 

e Adolescência 2019 do Itaú Social para deliberação do conselho para a apresentação da proposta e por 

unanimidade aprovaram a proposta que já estava inscrita e chancelada no conselho, dessa forma o Conselho 

resolve deliberar a aprovação da PROPOSTA DE AÇÃO  priorizada pelo Conselho para inscrição do Edital 

Fundos da Infância e da Adolescência 2019, promovido pelo Itaú Social, e tem como objetivo: Contribuir 

para a criação, fortalecimento, ampliação ou continuidade de serviços, programas, ações ou projetos que 

reduzam e previnam violências e violações de direitos contra crianças e adolescentes e/ ou que promovam o 

desenvolvimento integral desse público; Contribuir para o fortalecimento institucional dos Conselhos na 

formulação de planos de ação e na mobilização de recursos para os Fundos, tendo em vista a concretização 

de prioridades locais de garantia dos direitos de crianças e adolescentes. O Conselho aprovou a Proposta de 

Ação denominada: PROJETO ALCANCE, que tem como Modalidade o Atendimento de Crianças e 

Adolescentes, tendo em vista a defesa, proteção e promoção dos direitos desse público, com sede na Avenida 

Antônio Alves Rabelo Quadra 41 Lote 16 – Setor Cristo Redentor, Morrinhos – Goiás. A entidade executora 

não governamental é a MISSÃO CRISTÃ DAS NAÇÕES, CNPJ nº 06.100.308/0001-95, situada na Av. 

Dr. Gumercindo Otero nº 101 – Setor Central, Morrinhos – Goiás, inscrita no Conselho sob o nº 008 de 

18/03/2004. O Conselho também deliberou a aprovação referente ao Compromisso do Conselho de incluir a 

Proposta no Plano de Ação e no Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Morrinhos – Goiás de 2019/2020 e encaminhamento para inclusão no Projeto de Lei 

Orçamentária Anual (LOA) do Município para o ano de 2020, a ser analisado e aprovado pela Câmara 

Municipal de Morrinhos, referente a PROPOSTA DE AÇÃO denominada: PROJETO ALCANCE, que 

tem como Modalidade o Atendimento de Crianças e Adolescentes, tendo em vista a defesa, proteção e 

promoção dos direitos desse público, com sede na Avenida Antônio Alves Rabelo Quadra 41 Lote 16 – Setor 

Cristo Redentor, Morrinhos – Goiás, para inscrição no Edital Fundos da Infância e da Adolescência 2019, 

promovido pelo Itaú Social. Finalizando a pauta da reunião, eu Cristiane Teixeira Lima, Secretária Executiva 

dato e assino a presente ata que será assinada pelo Presidente Vanderlei Rodrigues Gomes Junior – 

representante do Programa Bolsa família e os demais conselheiros presentes e participantes da reunião 

assinaram a frequência: Helder Vieira de Carvalho Menezes – representante da entidade Missão Cristã das 

Nações; Ivone Avelina Vieira – representante da Secretaria Municipal de Saúde; Jessica Raielle Lima da 

Silva - representante do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social; Laura Cecília 

Costa – representante da entidade Fundação Pró-Cerrado; Lucilene Batista Pena Silva – representante da 

Secretaria Municipal de Saúde; Marileis Faleiro da Silva – representante da Secretaria Municipal de 
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Educação; Rosalice Alves da Silva Corcelli – Representante do CRAS-Centro de Referência de Assistência 

Social;  Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa – representante da Secretaria de Desenvolvimento Social e 

Silviânia Severiano da Silva Fernandes – representante da entidade Associação de Equoterapia de Morrinhos, 

a frequência da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 04 de julho de 2019.  

 

 


