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Ata de nº 278. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos, realizada 

aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, as 14hs na Sala do Conselho. O Conselho se reúne 

com objetivo de analisar documentos, solicitações e deliberar propostas. Por motivos particulares o 

Presidente não pôde estar presente e o Vice-Presidente Helder Vieira de Carvalho Menezes conduziu a 

reunião e deu início agradecendo a presença de todos. A Secretária Executiva do Conselho apresentou as 

prestações de contas dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019 para apreciação e deliberação. O 

Conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros referentes as prestações de contas dos 

meses de Outubro, Novembro e Dezembro 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. Foi apresentado o Plano de Ação e Aplicação para análise e aprovação, o Conselho resolve deliberar 

a aprovação do Plano de Ação e Aplicação do ano de 2020 do Conselho e do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente de Morrinhos – Goiás. Foi apresentado o Levantamento de Atendimento do 

Conselho Tutelar referente aos meses de outubro, novembro de dezembro de 2019. Os Conselheiros 

solicitaram reajustes no relatório do Conselho Tutelar, tendo em vista que as informações não estão 

coincidindo com a realidade, que os números apresentados estão de difícil entendimento. A Secretaria 

Executiva do conselho informou que foi necessário fazer um conserto na placa de aço escovado referente a 

inauguração da Casa Lar Infância Protegida, no ano de 2019 e que a nota foi tirada somente este ano para o 

pagamento do conserto no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais). A vigência dos membros atuais do 

CMDCA está terminando em 10/05/2020 e solicitou a formação de comissão organizadora do processo de 

eleição. O Conselho resolve deliberar a aprovação da Comissão Organizadora do Processo de Eleição da 

Representação da Sociedade  Civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Morrinhos – CMDCA/GO, para Gestão 2020/2022: Jessica Raielle Lima da Silva; Lucilene Batista Pena 

Silva; Luciana Pereira R. de M. Vieira; Rosalice Alves da Silva Corcelli; Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa 

e Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior. A Secretária Cristiane Teixeira informou da necessidade de 

apresentação de projetos a serem chancelados no conselho, tanto governamentais e não governamentais e 

que deverão analisar as datas de validade de todas as chancelas para que apresentem um novo projeto. O 

Conselho discutiu sobre a necessidade de uma mobilização para arrecadação de recursos para o Fundo, 

devido os recursos estarem poucos para as execuções das atividades e para os projetos específicos. O 

Conselho resolve deliberar a aprovação para confecção de Folders e Vídeos a fins de divulgação e 

mobilização para capitação de recursos através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Morrinhos. Esta ação está no Plano de Ação e Aplicação: “Mobilizar contadores, pessoas físicas e 

jurídicas para destinação dirigida do imposto de renda a projetos sociais que garantam direitos as crianças e 

adolescentes por meio do Fundo dos Direitos”. A Secretaria Executiva do Conselho informou sobre a 

necessidade do repasse do recurso para o Projeto CESC da entidade Missão Cristã das Nações, tendo em 
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vista que tal projeto já se encontra aprovado pelo conselho, que possui chancela de arrecadação e que está 

previsto no Plano de Ação e Aplicação de 2020.  O Conselho resolve deliberar a aprovação para repasse de 

recursos financeiros no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Morrinhos para o Projeto: CESC – CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL SAL 

DA TERRA, que foi apresentado pela entidade Missão Cristã das Nações, CNPJ. 12.152.878/0001-21, com 

sede à Rodovia GO-213, Km 03 à direita mais 03 km, zona rual – Morrinhos-GO, tendo como objetivo a 

aplicação dos recursos nas políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes. Os gastos estão 

previstos no Plano de Ação e Aplicação de 2020 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Morrinhos, para Desenvolvimento de Programas e Serviços Complementares ou Inovadores, 

por Tempo Determinado, da Política de Promoção, Proteção, Defesa e Atendimento dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, para Entidades ou Programas e Projetos Governamentais e não Governamentais.                         

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

de todo e qualquer Convênio/Termo de Fomento com a Administração Pública e que dispõe de condições 

para consecução do objeto do projeto, conforme apresentação do Plano de Trabalho. 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. O Conselho irá solicitar o Projeto de Lei e a Confecção 

do Termo de Fomento a Procuradoria Jurídica do Município e o Plano de Trabalho para a entidade Missão 

Cristã das Nações, para o repasse do recurso. Finalizando a pauta da reunião, Eu Cristiane Teixeira Lima 

dato e assino a presente ata que será assinada pelo Vice-Presidente Helder Vieira de Carvalho Menezes e 

que a frequência dos conselheiros e participantes da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 04 de fevereiro 

de 2020. 

 

 


