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Ata de nº 275. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos, realizada 

aos vinte e seis dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, as 16hs 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 o resultado da audiência e o conselho resolve 

deliberar a publicação do resultado da Audiência de Sessão de Julgamento para Apurar os Fatos Constantes 

no Processo nº 2019029850. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, se reuniu aos 

26 dias do mês de dezembro de 2019, as 15 horas, para julgamento do recurso da candidata a conselheira 

tutelar CLICIANE FERREIRA HENS, relativa a decisão da Comissão Especial do Processo de Escola dos 

Conselheiros Tutelares de Morrinhos-GO. Por 13 votos a favor da cassação, 2 votos a favor da absolvição e 

considerando 1 abstenção, o registro eleitoral da candidata é declarado cassado, estando a candidata 

CLICIANE FERREIRA HENS, eliminada do certame eleitoral. A Secretaria Executiva do conselho 

informou que a Senhora Eloisa Helena Martins Canquerini, Vice-presidência de Comunicação, Marketing, 

Relações Institucionais e Sustentabilidade do Banco Santander, a procurou no dia 23 de dezembro de 2019, 

dizendo que havia a arrecadação de mais recursos e que contemplaria mais um projeto de Morrinhos-GO. 

Sabido da necessidade urgente em conseguir recursos para aquisição de um veículo para transporte das 

crianças e adolescentes do Projeto Casa Lar Infância Protegida, por motivo da perda dos veículos do projeto 

(fatalidade da queima da Van e do Ônibus), o Programa Amigo de Valor contemplou o projeto para essa 

aquisição, diante do exposto, o conselho resolve deliberar a aprovação e encaminhamento da Proposta de 

Ação, referente ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR, desenvolvido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., 

e tem como objetivo Apoio aos Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

para aporte financeiro no ano de 2020. Entidade: FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BETUEL, 

CNPJ nº 02.717.334/0001-06, situada na Avenida 101-B nº 319 –  Setor Aeroporto, Morrinhos – Goiás, com 

o Projeto Casa Lar Infância Protegida (Aquisição de uma VAN zero quilômetro), a fins de transporte das 

crianças e adolescentes atendidas no projeto. O Conselho tem a responsabilidade pela inclusão da Proposta 

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

Morrinhos – Goiás, para o exercício de 2020 e encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentário Anual – 

LOA e Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município para o ano de 2020, a ser examinado e aprovado pela 

Câmara Municipal de Morrinhos. Foram apresentados os valores arrecadados pelo Programa Amigo de Valor 

do Banco Santander que será repassado para os dois projetos contemplados para o ano de 2020: O Conselho 

resolve deliberar a aprovação dos valores e serem repassados para a Renovação da Proposta de Ação 

referente ao PROGRAMA AMIGO DE VALOR – Apoio aos Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, para aporte financeiro no ano de 2020. Proposta de Ação da entidade 

Governamental SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ MUNÍCIPO DE MORRINHOS, 

CNPJ nº 01.789.551/0001-49, situada na Rua Major Limírio nº 239 – Setor Central, Morrinhos – Goiás, com 
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o Projeto Construindo Sonhos, Transformando o Amanhã, que será realizado no CASMAM, situado na Rua 

Maestro Vicente José Vieira – Centro, Morrinhos – Goiás (Aquisição de equipamentos e mobiliários, 

materiais lúdicos, brinquedos e outros (Brinquedoteca, Parquinho, Laboratório de Informática, Auditório) e 

Ampliação dos recursos humanos existentes), Valor R$ 299.963,37 (duzentos e noventa e nove mil, 

novecentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) e para a Proposta de Ação da entidade Não 

Governamental FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BETUEL, CNPJ nº 02.717.334/0001-06, 

situada na Avenida 101-B nº 319 –  Setor Aeroporto, Morrinhos – Goiás, com o Projeto Casa Lar Infância 

Protegida (Aquisição de um Veículo tipo VAN zero quilômetro), a fins de transporte das crianças e 

adolescentes atendidas no projeto, Valor R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). O Conselho falou também 

sobre a posse dos conselheiros tutelares que resolveu deliberar a aprovação da Posse dos novos membros do 

CONSELHO TUTELAR, dia 10 de janeiro de 2020, as 08h30min, no Gabinete do Prefeito. Os Conselheiros 

Tutelares serão nomeados para o mandato de 10/01/2020 à 09/01/2024. 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, Lucilene Batista Pena Silva, Maria Sebastiana 

Sousa Silva,  Maíra Toledo Bernardino, Neide Ovídio dos Santos Àvila,  Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa 

e Vanderli Bertonha Pavan, a frequência da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 26 de dezembro de 

2019. 

 

 


