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

Ata de nº 241. Ata da Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Morrinhos, realizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, as 09h na
Sala do Conselho. O Conselho reúne com objetivo de deliberar propostas, projetos e solicitações.
A Presidente Maria Sebastiana iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença e em seguida deuse início da pauta. A Coordenadora das Ações Estratégicas do PETI Dalva Divina da Silva Barbosa
apresentou a Agende de programações das Ações Estratégicas do PETI para o ano de 2017 e pediu a
colaboração de todos nos eventos. O Conselho Tutelar solicitou ajuda para articulação na defesa dos
direitos das crianças e adolescentes no período do carnaval de 2017. O Conselho resolve deliberar a
aprovação dos recursos do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para
Confecção de Material Gráfico e locação de Tenda com laterais para serem utilizados nas Ações de
Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na
mobilização social e na articulação entre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente da Cidade de Morrinhos – Goiás, para a
defesa dos direitos da criança e do adolescente no Carnaval do ano de 2017, período de 24 a 28 de
fevereiro de 2017. A Secretaria Executiva apresentou Banner e Cartaz do Governo Federal sobre a
Campanha Respeitar, Proteger e Garantir e informou da possibilidade do conselho confeccionar os
materiais que estão a disposição do conselho. A Comissão de Análise do Edital nº 001/2016 de Seleção
Pública de Projetos do CMDCA apresentou parecer sobre a Prestação de Contas da Entidade Associação
de Equoterapia de Morrinhos, que após a análise pela terceira vez da prestação apresentada, resolve
encaminhar para o Controle Interno da Prefeitura Municipal de Morrinhos para análise do Controlador
e parecer da referida prestação. Foi apresentado ao conselho solicitação de Cadastro do Programa Social
Governamental da Superintendência Municipal de Esporte e Lazer / Programa Atleta do Futuro – Projeto
SESI). A secretaria executiva viu com os conselheiros representantes das entidades para que apresentem
projetos específicos a serem realizados com as doações de pessoas físicas ou jurídicas através da
dedução do Imposto de Renda e incentivou a arrecadação das doações. Foi sugerido a formação de uma
comissão para falarem com os contadores do município e também um treinamento com um contador
para os conselheiros sobre este assunto. Foi transmitido um convite a todas as conselheiras mulheres
para uma Homenagem ao Dia Internacional da Mulher da Secretaria de Desenvolvimento Social a todas
as mulheres, dia 08 de março as 19 horas no Centro de Eventos. A Conselheira e Coordenadora do
CRAS – Centro de Referência de Assistência Social apresentou um projeto de capacitação com os
Operadores do Sistema de Garantia de Direitos e solicitou recursos do FMDCA para ajudar no projeto.
O Conselho resolve deliberar a aprovação dos recursos do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para O Projeto de Capacitação e
Formação Profissional Continuada dos Operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Morrinhos – Goiás. Esta Ação será desenvolvida pelo Programa Governamental
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CRAS – Centro de Referência de Assistência Social, durante o ano de 2017 com encontros mensais para
50 (cinquenta) operadores do sistema. Finalizando a pauta da reunião, dato e assino a presente ata que
será assinada pelos conselheiros presentes e demais participantes: Luciâny Guimarães, Ivon Victor de
Souza, Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior, Luciana P. R. M. Vieira, Divina Fernandes Vaz de Melo,
Lucilene Batista Pena Silva, Ivone Avelina Vieira, Selmy Alves de Souza, Ruth Corcelli de Oliveira
Barbosa, Adriane Bueno Elias Dias, Vilma Ferreira Helrilg de Carvalho, Maria Sebastiana Sousa Silva
e Dalva Divina da Silva Barbosa, a frequência da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 23 de
fevereiro de 2017.
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