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 244. Ata da Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
de Morrinhos, realizada aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete, as 09h na Sala do
Conselho. O Conselho reúne com objetivo de deliberar propostas, projetos e solicitações. A Secretária
Executiva do Conselho Cristiane Teixeira Lima informou que a Presidente Maria Sebastiana Sousa Silva
terá que se ausentar por um período de aproximadamente 2 (dois) meses, pois terá que fazer uma cirurgia
e que o Vice-Presidente assumirá interinamente a Presidência do Conselho. O Presidente Vanderlei
Rodrigues Gomes Júnior iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença e em seguida deu-se início
da pauta. A Coordenadora das Ações Estratégicas do Peti Dalva Divina da Silva Barbosa apresentou a
programação da Campanha de Mobilização do Dia 12 de junho “Dia Mundial contra o Trabalho Infantil:
Dia 09 de junho as 16horas no Lago Recanto das Araras, mobilização de conscientização contra o
trabalho infantil. Será entregue as pessoas que estiverem no lago folders explicativos sobre o trabalho
infantil e sobre o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, uma lixeira para carros e no Dia 13 de junho
as 09horas no Sinaleiro em frente à Praça do Mercado e as 14horas no Sinaleiro em frente ao Banco
Itaú, acontecerá panfletagem e entrega de lixeiras para carros, nos dois dias de mobilização teremos
carro de som com locutor falando sobre o tema. A Coordenadora das Ações Estratégicas do Peti solicitou
deliberação de recursos do Fundo para confecção de camisetas a serem utilizadas nas mobilizações.
O Conselho resolve deliberar a aprovação de repasse com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Morrinhos, para confecção de 30 (trinta) Camisetas a serem utilizadas na
Mobilização do Dia 12 de junho “Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, comtemplando ações de
fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase na
mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente. A entidade
Associação de Equoterapia de Morrinhos apresentou a prestação de contas do repasse financeiro
referente as doações obtidas para o Projeto específico, o valor repassado foi de R$ 6.552,72 (seis mil,
quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), Conforme Lei Municipal nº 3.222 de 24
de fevereiro de 2017, Convênio nº 001, de 13 de março de 2017. A Conselheira Ruth Corcelli de Oliveira
Barbosa informou que não foi possível apresentar a prestação de contas do Projeto Escola Móvel de
Pais, devido alguns problemas no pagamento dos recursos que foram pagos com Recurso Próprio e que
ainda tem recursos na conta para o referido projeto, pediu ainda orientação ao conselho para os gastos
com o restante do recurso, o conselho pediu para serem aplicados de acordo com o projeto apresentado.
O Conselho Tutelar apresentou Relatório referente levantamento dos atendimentos realizados nos meses
de abril e maio de 2017. A Secretaria Executiva do conselho apresentou o Edital 2017 de Apoio aos
Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente do Itaú Social e informou que já havia
encaminhado o edital para as entidades cadastradas no Conselho para apresentarem propostas a serem a
aprovadas, as quais foram entregues hoje na reunião. Entidades: Secretaria de Desenvolvimento Social
– Projeto: Somos todos iguais nas próprias diferenças; Centro Espírita Luz e Caridade – Projeto: Criança
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Orientada Hoje, Homem de Bem no Terceiro Milênio; Assistência Infantil Dona Lourdes de Melo –
Projeto: Musical “Tocando em Frente” – Escola de Música Professora Farid Costa e Missão Cristã das
Nações – Projeto: Caminho Suave. O Conselho resolve deliberar a aprovação de uma Comissão
Provisória de Análise de Propostas de Projetos do CMDCA-Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente de Morrinhos - Goiás, para análise das Propostas encaminhadas pelas entidades para
o Edital 2017 de Apoio aos Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente do Itaú Social.
COMISSÃO: Aparecida Eterna da Cunha de Paula; Cândida Maria de Ávila; Ivon Victor de Souza;
Luciana Pereira R. de Menezes Vieira e Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior. Foi agendada uma reunião
com a comissão para a análise dos projetos para o dia 21 de junho de 2017. A Secretaria de
Desenvolvimento Social apresentou aos conselheiros Convite de Eventos para o mês de junho e
convidou a todos. Finalizando a pauta da reunião, dato e assino a presente ata que será assinada pelos
conselheiros presentes e demais participantes: Lucâny Guimarães, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa,
Adriane Bueno Elias Dias, Dalva Divina da Silva Barbosa, Cândida Maria de Ávila, Rosalice Alves da
Silva Corcelli, Selmy Alves de Souza, Divina Fernandes Vaz de Melo, Helder Vieira de Carvalho
Menezes, Osvaldo Bernardes Ribeiro, Ivone Avelina Vieira, Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior e Vilma
Ferreira H. Carvalho, a frequência da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 06 de junho de 2017.
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