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Ata de nº 279. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos, realizada 

aos doze dias do mês de março de dois mil e vinte, 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 informou que a vigência do mandato do CMDCA termina em 10/05/2020, solicitou reunião com 

a comissão organizadora do processo de eleição da representação da sociedade civil para a Gestão 

2020/2022, a qual ficou agendada para dia 25/03/2020 as 14hs. A entidade Missão Cristã das Nações 

apresentou prestação de contas. O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prestação de Contas, da 

entidade MISSÃO CRISTÃ DAS NAÇÕES, CNPJ. 06.100.308/0001-95, com sede à Avenida Dr. 

Gumercindo Otero nº 101 – Setor Centro, cujo o projeto está sendo executado na Rodovia GO-213, Km 03 

à direita mais 03 km, zona rural – Morrinhos-GO, tendo como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas 

públicas de atendimento às crianças e adolescentes. O valor total da prestação de contas é R$ 15.086,25 

(quinze mil, oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho 

e de acordo com o Termo de Fomento nº 047/ 2019 e Lei Municipal nº 3.490, de 25 de outubro de 2019, que 

foram aplicados no Projeto CESC – CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL SAL DA TERRA. 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 Secretaria 

de Desenvolvimento Social solicitou alteração do Plano de Trabalho e prorrogação do prazo para 30/04/2020. 

O Conselho resolve deliberar a aprovação da alteração do Plano de Trabalho com prorrogação do prazo para 

30/04/2020, referente ao Convênio nº 15/2019, de 18 de março de 2019 do projeto CONSTRUINDO 

SONHOS, TRANSFORMANDO O AMANHÃ desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social da 

Prefeitura de Morrinhos – GO, no CASMAM – Centro de Assistência Social Maria Amabini de Moraes. 

Algumas entidade apresentaram projetos para chancela, os quais foram aprovados: Deliberou 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%: - Projeto aprovado: “EQUOTERAPIA”, 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. O valor 

solicitado para a arrecadação dos recursos é de R$ 411.600,00 (quatrocentos e onze mil e seiscentos reais). 

- Projeto aprovado: “PROJETO ALCANCE”, 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. O valor solicitado para a arrecadação dos recursos é de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais). - Projeto aprovado: CESC – CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL SAL 
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DA TERRA, (Atividades socioeducativas esportivas e culturais), foi apresentado pela entidade Missão 

Cristã das Nações, CNPJ. 06.100.308/0001-95, com sede à Rodovia GO-213, Km 03 à direita mais 03 km, 

zona rural – Morrinhos-GO, tendo como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas públicas de 

atendimento às crianças e adolescentes. O valor solicitado para a arrecadação dos recursos é de                                       

R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais). - Projeto aprovado: “MÚSICA NA ESCOLA”, com o 

objetivo de desenvolver nos alunos do Projeto CONDOR o amor pela música e prepara-los com a alegria, 

para a prática vocal e instrumental e por meios pedagógicos aprimorar o máximo de possibilidades no 

processo de ensino-aprendizagem, foi apresentado pela entidade ASSOCIAÇÃO DOS PADRES E 

RELIGIOSOS ESTIGMATINOS DE ASSISTÊNCIA E INSTRUÇÃO POIPULAR - ASPLA, CNPJ. 

02.344.760/0001-41, com sede à Avenida Couto de Magalhães nº 701 – Setor Centro / Morrinhos-GO, tendo 

como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas públicas de atendimento às crianças e adolescentes.             

O valor solicitado para a arrecadação dos recursos é de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Devendo-se 

observar, quando da destinação, que o valor equivalente de até 20% (vinte por cento) da arrecadação será 

destinado ao dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos – FMDCA. O Pedido de Projeto de Lei 

e a celebração de Convênio ou Termo de Fomento com a entidade somente se efetivará com àquela que 

comprove ter arrecadado o recurso exclusivo para o referido projeto e que disponha de condições para 

consecução do objeto do projeto e atendam aos requisitos legais inerentes à celebração de todo e qualquer 

convênio 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, conforme 

apresentação do Plano de Trabalho e de acordo com a resolução do CMDCA. A Autorização terá validade 

de 02 (dois) anos, período de 12/03/2020 a 12/03/2022 para a captação de recursos, podendo estender por 

até dois anos, conforme pedido da entidade. A entidade ASPLA solicitou liberação direta 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, informou 

da implantação de uma atividade nop Projeto CONDOR. O Conselho resolve deliberar a aprovação para 

repasse de recursos financeiros no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos para o Projeto: “MÚSICA NA ESCOLA”, com o 

objetivo de desenvolver nos alunos do Projeto CONDOR o amor pela música e prepara-los com a alegria, 

para a prática vocal e instrumental e por meios pedagógicos aprimorar o máximo de possibilidades no 

processo de ensino-aprendizagem, foi apresentado pela entidade ASSOCIAÇÃO DOS PADRES E 

RELIGIOSOS ESTIGMATINOS DE ASSISTÊNCIA E INSTRUÇÃO POIPULAR - ASPLA, CNPJ. 

02.344.760/0001-41, com sede à Avenida Couto de Magalhães nº 701 – Setor Centro / 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 
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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. Foi agendado uma reunião com o 

irmão Miguel Diretor da ASPLA.  A Secretaria Executiva do Conselho informou da necessidade de se fazer 

a campanha de arrecadação de recursos, visitas nas empresas, escritórios de contabilidade e pessoas físicas. 

A representante da Secretaria de Desenvolvimento Social Ruth Corcelli, informou da necessidade de fazer o 

Plano Municipal de Atendimento Sócioeducativo no município e a Coordenadora do CREAS Cícilia Rosa 

falou sobre a Medida Sócioeducativa. Ambas falaram da importância do Plano para o município e solicitaram 

a Instalação do Processo de Elaboração do Plano e formação da Comissão. O Conselho resolve deliberar a 

aprovação de Instalação do Processo de Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo e 

formação da Comissão Municipal para organização dos trabalhos de elaboração do plano. Fica instituída a 

Comissão Municipal para Organização dos Trabalhos de Elaboração do Plano Municipal de Atendimento 

Socioeducativo, composta pelos seguintes membros: Secretaria de Desenvolvimento Social: Ruth Corcelli 

de Oliveira Barbosa,  CREAS -  Centro de Referência Especializado de Assistência Social:  Cicilia Rosa da 

Silva Souza,  CRAS - Centro de Referência de Assistência Social: Rosalice Alves da Silva Corcelli, 

Secretaria Municipal de Educação: Cristina de Lima, Secretaria Municipal de Saúde: Lucilene Batista Pena 

Silva, Superintendência Municipal de Esporte e Lazer: Roberto Frauzino Pereira, Superintendência 

Municipal de Cultura: José Henrique Rodrigues Machado, Assessoria de Comunicação: Jailson Silva Matias, 

Conselho Municipal dois Direitos da Criança e do Adolescente, representante governamental: Vanderlei 

Rodrigues Gomes Júnior, Conselho Municipal dois Direitos da Criança e do Adolescente, representante da 

sociedade civil: Helder Vieira de Carvalho Menezes e Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente: 

Johanna Cristina Costa. Esta Comissão terá prazo de 05 (cinco) meses para apresentação do resultado dos 

trabalhos. Finalizando a pauta da reunião, Eu Cristiane Teixeira Lima dato e assino a presente ata que será 

assinada pelo Presidente Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior e que a frequência dos conselheiros e 

participantes da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 12 de março de 2020. 

 

 


