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Ata de nº 274. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos, realizada 

aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, as 14hs 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 a Capacitação para os Conselheiros Tutelares e os 

Conselheiros do Conselho da Criança e do Adolescente que será em Goiânia no dia 19 de dezembro. Foi 

apresentado os Relatórios de Monitoramento e Avaliação dos Termos de fomento para deliberação referente 

a  entidade IBI – Movimento e Ação. O conselho resolve Deliberar a aprovação da Prestação de Contas, da 

entidade ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA IBI – ACEI, CNPJ nº 12.152.878/0001-21, situada 

na Rua FC-5 Qd.07 Lt.01 – s/n – Setor Felício Chaves, Morrinhos – Goiás, referente ao auxílio financeiro 

recebido através do Edital de Chamamento Público nº 003/2018. O valor total do auxílio foi de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento nº 

018/ 2019, no Projeto Movimento e Ação. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, 

avaliaram a prestação de contas e constataram que os documentos apresentados encontram-se de acordo com 

as regras estabelecidas no convênio. Foi também apresentado os Relatórios de Monitoramento e Avaliação 

dos Termos de fomento para deliberação referente a entidade ASPLA – Projeto Condor. O conselho resolve 

deliberar a aprovação da Prestação de Contas, da entidade ASSOCIAÇÃO DOS PADRES E RELIGIOSOS 

ESTIGMATINOS DE ASSISTÊNCIA E INSTRUÇÃO POPULAR - ASPLA, CNPJ nº 02.344.760/0001-

41, situada na Avenida Couto de Magalhães nº 701 – Setor Centro, Morrinhos – Goiás, referente ao auxílio 

financeiro recebido através do Edital de Chamamento Público nº 003/2018. O valor total do auxílio foi de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo 

de Fomento nº 021/ 2019, no Projeto CONDOR. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, 

avaliaram a prestação de contas e constataram que os documentos apresentados encontram-se de acordo com 

as regras estabelecidas no convênio. Também foi apresentado os Relatórios de Monitoramento e Avaliação 

dos Termos de fomento para deliberação referente a entidade Fundação de Assistência Social Betuel – Casa 

Lar Infância Protegida. O conselho resolve Deliberar a aprovação da Prestação de Contas, da entidade 

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BETUEL, CNPJ nº 02.717.334/0001-06, situada na Avenida 

101-B nº 319 – Setor Aeroporto, Morrinhos – Goiás, referente ao auxílio financeiro recebido através do 

Edital de Chamamento Público nº 003/2018. O valor total do auxílio foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que 

foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento nº 016/ 2019, no 

Projeto Serviço de Acolhimento Casa Lar Infância Protegida. A Comissão de Monitoramento e Avaliação 

do CMDCA, avaliaram a prestação de contas e constataram que os documentos apresentados encontram-se 

de acordo com as regras estabelecidas no convênio. Também foi apresentado os Relatórios de 

Monitoramento e Avaliação dos Termos de fomento para deliberação referente a entidade Associação de 

Equoterapia de Morrinhos. O conselho resolve Deliberar a aprovação da Prestação de Contas, da entidade 
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ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE MORRINHOS, CNPJ nº 21.746.315/0001-52, situada na Rua 01 

s/n – Setor Morro da Saudade, Morrinhos – Goiás, referente ao auxílio financeiro recebido através do Edital 

de Chamamento Público nº 003/2018. O valor total do auxílio foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que foram 

aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento nº 014/ 2019, no Projeto 

Equoterapia. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, avaliaram a prestação de contas e 

constataram que os documentos apresentados encontram-se de acordo com as regras estabelecidas no 

convênio. A Secretária Executiva informou que a entidade Fundação de Assistência Social Betuel – Casa 

Lar Infância Protegida e a entidade Associação de Equoterapia de Morrinhos, tem duas Prestação de Contas. 

O conselho resolve Deliberar a aprovação da Prestação de Contas, da entidade ASSOCIAÇÃO DE 

EQUOTERAPIA DE MORRINHOS, CNPJ nº 21.746.315/0001-52, situada na Rua 01 s/n – Setor Morro da 

Saudade, Morrinhos – Goiás, referente ao auxílio financeiro recebido através de Captação de Recursos 

Financeiros do Imposto de Renda por meio 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. O valor total do auxílio foi de R$ 6.539,08 (seis mil, quinhentos e trinta e nove reais e oito 

centavos), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento nº 

018/2018, no Projeto Equoterapia. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, avaliaram a 

prestação de contas e constataram que os documentos apresentados encontram-se de acordo com as regras 

estabelecidas no convênio.  O conselho resolve Deliberar a aprovação da 3ª e última Prestação de Contas, da 

entidade FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BETUEL, CNPJ nº 02.717.334/0001-06, situada na 

Avenida 101-B nº 319 – Setor Aeroporto, Morrinhos – Goiás, referente a Renovação da Proposta apoiada 

pelo  PROGRAMA AMIGO DE VALOR - 2017, desenvolvido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e teve 

como objetivo divulgar e realizar a captação de recursos financeiros perante seus clientes e funcionários, 

passíveis de dedução do Imposto de Renda, para o Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - FMDCA, visando fortalecer as atividades e objetivos dos Conselhos Municipais. O valor total 

da prestação de contas é de R$ 98.878,58 (noventa e oito mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e 

oito centavos), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento nº 

004, de 05 de março de 2018, no Projeto Casa Lar Infância Protegida (Atendimento e 2ª fase da Construção 

da Sede da Casa Lar). O valor total do auxílio é de R$ 350.624,91 (trezentos e cinquenta mil, seiscentos e 

vinte e quatro reais e noventa e um centavos). A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, o 

Controle Interno do Município e o Gestor da Pasta, avaliaram as prestações de contas e constataram que os 

documentos apresentados se encontram de acordo com as regras estabelecidas no convênio. Foi informado 

pelo Presidente do Conselho o Processo da Candidata a Conselheira Tutelar Cliciane, que ocorrerá uma 

reunião no dia 12 de dezembro às 15hs. Ele também alegou que a decisão final será do conselho todo e não 

mais só da comissão portanto no dia nenhum conselheiro poderá faltar com seu voto. A Secretária Executiva 
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do Conselho informou também que no mesmo dia 12 de dezembro às 14hs ocorrerá a última audiência 

referente a Candidata a Conselheira Tutelar Marielly, que será decidida pela Comissão. A Secretária 

Executiva do Conselho entregou os Convites para todos os conselheiros presentes informando sobre a 

Confraternização de Natal do CREAS no dia 10/12 às 18hs na ACIM e solicitando a presença dos mesmos 

pois é muito importante a presença do Conselho. 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: Divina Fernandes Vaz de Melo, 

Helder Vieira de Carvalho Menezes, Jéssica Raielle Lima da Silva, Juliana ribeiro Borges, Laura Cecília 

Costa, Lázara Cristina Vieira, Lucilene Batista Pena Silva, Maria Sebastiana Sousa Silva,  Maíra Toledo 

Bernardino, Miraci Silva do E. Santo, Neide Ovídio dos Santos Silva,  Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e 

Silviânia Severino Silva Fernandes a frequência da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 09 de 

dezembro de 2019. 

 

 


