
                             
 

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 

 

1 
Ata de nº 282 de 06 de julho de 2020. 

Ata de nº 282. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos, 

realizada aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte, as 09hs, realizada online por vídeo 

chamada no aplicativo Meet. O Conselho se reúne com objetivo de analisar documentos, 

solicitações e deliberar propostas. A Presidente do Conselho Silviânia Severino da Silva Fernandes 

deu início a reunião agradecendo a participação de todos. A Secretária Executiva do Conselho 

apresentou o percentual de retenção e a importância da sua deliberação. O Conselho deve fixar 

percentual de retenção dos recursos captados, de no mínimo 20% ao Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. O conselho resolve Deliberar a aprovação do Percentual de retenção 

fixado pelo conselho referente aos recursos captados, de no mínimo 20% ao Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos - Goiás.  Os recursos serão para o Fundo de 

Reserva Orçamentária e podem ser destinados ao financiamento de ações governamentais e não 

governamentais relativas à política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente, acolhimento, programas e projetos de pesquisa, elaboração de 

diagnósticos, programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos 

operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da criança e do adolescente, ações de mobilização 

social e comunicação, dentre outras. Foi apresentada a carta convite nº001/2020 – Programa Amigo 

de Valor – Renovação de apoio para projetos para o ano de 2021. Avaliação do Programa Atual e 

Desejo de Renovação CASMAM. O conselho resolve Deliberar a aprovação do Monitoramento e 

Avaliação da PROPOSTA DE AÇÃO: Construindo Sonhos, Transformando o Amanhã / 

Manutenção (RENOVAÇÃO), da Secretaria de Desenvolvimento Social. As ações e atividades de 

atendimento ocorreram de forma normal e presencial até o dia 20 de março de 2020, porém após 

essa data os serviços presenciais foram suspensos. Está sendo feito um acompanhamento remoto 

através de aplicativos de mensagens como WhatsApp, Facebook ou por meio de ligações 

telefônicas, com Oficinas Online, atividades pedagógicas, orientação familiar, atividades para 

interação com a família; Acompanhamento familiar para prevenção de violências ou violações de 

direitos dentro do seio familiar; Campanha do Agasalho com distribuição de mantas; Acesso a 

Informações acerca do cuidado e prevenção da transmissão da COVID-19 e outras informações 

importantes e Apoio Alimentar e Higiênico (Distribuição de Cestas básicas, Kit lanche e EPI). - A 

Comissão de Monitoramento e Avaliação observou que o Programa está em execução, com 

adaptações a fins de atender a demanda e garantir a oferta dos serviços. A avaliação do programa é 

de forma positiva e o conselho aprova o desejo de Renovação da Proposta de Ação com o Programa 

Amigo de Valor para apoio financeiro e técnico para trabalho em 2021. Avaliação do Programa 

Atual e Desejo de Renovação CASA LAR INFÂNCIA PROTEGIDA. O conselho resolve Deliberar 
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a aprovação do Monitoramento e Avaliação da PROPOSTA DE AÇÃO: Casa Lar Infância 

Protegida - (RENOVAÇÃO), da Organização da Sociedade Civil Fundação de Assistência Social 

Betuel. O serviço de acolhimento é uma ação continuada, mesmo nessa fase de pandemia as 

atividades continuam sendo ofertadas. O isolamento social tem gerado um acréscimo na violência 

doméstica, e consecutivamente aumento do número de acolhidos. Hoje a entidade acolhe 20 

crianças e adolescentes assegurando a continuidade da oferta do serviço de acolhimento, a 

prevenção da transmissibilidade do novo coronavirus, e a proteção de crianças e adolescentes. A 

Comissão de Monitoramento e Avaliação observou que o Programa está sendo executado, com 

ações ampliadas e atividades pedagógicas, lúdicas, entretenimentos, lazer e esportivas. As 

adaptações foram feitas a fins de atender a demanda e garantir a oferta dos serviços, avaliando 

positivamente o Programa e a aprovação do desejo de Renovação da Proposta de Ação com o 

Programa Amigo de Valor para apoio financeiro e técnico para trabalho em 2021. A comissão de 

Elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo apresentou ao conselho a minuta 

do plano para deliberação. Os conselheiros Vanderlei Rodrigues, Cicilia Rosa e Ruth Corcelli, 

falaram sobre a importância do plano para o município e que a elaboração foi solicitada pelo 

Ministério Público o qual é uma necessidade prevista no ECA e que o conselho estava em dívida, 

que hoje o plano está sendo concretizado. O conselho resolve Deliberar a aprovação do PLANO 

MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS – 

GOIÁS, vigência 2020-2029. Finalizando a pauta da reunião, Eu Cristiane Teixeira Lima dato e 

assino a presente ata que será assinada pela Presidente Silviânia Severino da Silva Fernandes e que 

a frequência dos conselheiros e participantes da reunião estará em anexo a ata. Aline Souza 

Camargos; Cicilia Rosa da Silva Souza; Daniela Coelho Zamunaro de Paula; Laura Cecília Costa; 

Maíra Toledo Bernardino; Neide Ovídio dos Santos Ávila; Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e 

Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior. Morrinhos-GO, 06 de julho de 2020. 

 

 


