
                             
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Morrinhos - Estado de Goiás 

Rua Dom Pedro II nº 679 – Centro / Centro Administrativo - Morrinhos (GO) – Fone: (64) 3417-2152 

 

 nº 1 

 

Ata de nº 271. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos, realizada 

aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e dezenove, as 15hs 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 que a entidade Associação dos Boleiros Crescentes – ABC 

enviou Projeto para Chancela a fins de captação de recursos, informou também que devido ao tempo, os 

conselheiros teriam que analisar o projeto ainda nessa reunião para a deliberação. O Conselho resolve 

deliberar a aprovação do Certificado para Captação de Recursos Financeiros através do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos que é constituído de contribuições de pessoas físicas 

e jurídicas com objetivo de financiar Projetos novos ou inovadores às políticas públicas para crianças e 

adolescentes, priorizados e aprovados pelo CMDCA. As pessoas físicas podem destinar até 6% do valor 

referente ao IR devido e as pessoas jurídicas até 1%. O Projeto aprovado: ABC, foi apresentado pela entidade 

ASSOCIAÇÃO DOS BOLEIROS CRESCENTES, CNPJ. 31.227.702/0001-36, com sede à Rua Manoel 

Mendonça Qd. 15 Lt. 17 – Setor Oeste, Morrinhos-GO, está registrada neste Conselho sob o número 032, 

desde 12/03/2019, tendo como objetivo promover a prática do esporte como acesso aos direitos básicos de 

lazer, saúde e vida comunitária e familiar para crianças, adolescentes e jovens, proporcionando neste 

processo a melhoria da qualidade de vida através de desenvolvimento do bem-estar físico, emocional e social. 

O Presidente Vanderlei Rodrigues apresentou os nomes para montar a equipe de trabalho do dia das eleições 

dos membros do conselho tutelar. O Conselho resolve deliberar sobre a Convocação da Equipe de Trabalho 

(Presidentes, Mesários e Apoio) para a realização da eleição para o Pleito Eleitoral do Processo de escolha 

dos membros do Conselho Tutelar Morrinhos - GO, para o Quadriênio de 2020/2024, dia 06 de outubro de 

2019, conforme relação que será anexada na respectiva resolução. A Secretaria Executiva do conselho 

apresentou o Edital Eurofarma para projetos já chancelados no conselho para aprovação dos respectivos 

projetos que serão inscritos encaminhados para possível arrecadação de recursos. O Conselho resolve 

deliberar a aprovação dos Projetos que serão inscritos no EDITAL EUROFARMA DE PROSPECÇÃO E 

SELEÇÃO DE PROJETOS INCENTIVADOS VIA IMPOSTO DE RENDA (IR). Todos os projetos 

possuem aprovação e autorização para captação via Fundo no exercício de 2019: 1º Projeto 

“EQUOTERAPIA”, da Organização da Sociedade Civil - OSC “ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA 

DE MORRINHOS” – Certificado nº 004/2018, valido até 31 de dezembro de 2019 e 2º Projeto “CESC – 

CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL SAL DA TERRA”, da Organização da Sociedade Civil - OSC 

“MISSÃO CRISTÃ DAS NAÇÕES” - Certificado nº 001/2019, valido até 12 de maio de 2021.                                       

O Presidente da entidade Missão Cristã das Nações informou que irá fazer a devolução dos recursos do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao último repasse ao Projeto Casa Vida 

Criança não está funcionando. O Conselho resolve deliberar a aprovação referente a devolução dos Recursos 

recebidos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos – GO, repassados 
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para a entidade MISSÃO CRISTÃ DAS NAÇÕES, destinado ao Projeto Casa Vida Criança no valor de          

R$ 10.000,00 (dez mil reais). O motivo da devolução é o encerramento das atividades do projeto.                                 

O procedimento da devolução está de acordo com o Parecer Jurídico 821, de 19 de setembro de 2019. 

Finalizando a pauta da reunião, eu Cristiane Teixeira Lima dato e assino a presente ata que será assinada 

pelo Presidente Vanderlei Rodrigues Gomes Junior e os demais conselheiros presentes e participantes da 

reunião assinaram a frequência: Cicilia Rosa da Silva Souza, Helder Vieira de Carvalho Menezes, Jéssica 

Raielle Lima da Silva, Laura Cecília Costa, Maíra Toledo Bernardino, Marileis Faleiro da Silva, Ruth 

Corcelli de Oliveira Barbosa, Silviânia S.Silva Fernandes e Vilma Ferreira Helrilg de Carvalho, a frequência 

da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 30 de setembro de 2019. 

 

 


