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 265. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos,
realizada aos doze do mês de março de dois mil e dezenove, as 14hs na Sala do Conselho. O
Conselho se reúne com objetivo de analisar documentos, solicitações e deliberar propostas. O
Presidente do Conselho Vanderlei Gomes dá início a reunião agradecendo a presença de todos. A
Secretaria Executiva do Conselho apresentou a prestação de contas da Entidade Associação de
Equoterapia de Morrinhos para aprovação; O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prestação
de Contas Total, da entidade ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE MORRINHOS, CNPJ nº
21.746.315/0001-52, situada na Avenida Rua 01 S/N – Setor Morro da Saudade, Morrinhos –
Goiás, referente ao auxílio financeiro recebido através de Arrecadação de Recursos do Imposto do
Imposto de Renda para contratação de recursos humanos por um período de 08 meses e aquisição
de ração, a fins de atender o projeto. Os conselheiros da comissão de Monitoramento e Avaliação
informaram a respeito da visita que fizeram na entidade Associação de Equoterapia de Morrinhos
e relataram que o trabalho está sendo ofertado de maneira correta, e elogiaram o projeto. Esta
comissão também visitou a Entidade que solicitou cadastro no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, Associação dos Boleiros Crescentes – ABC, os Conselheiros
relataram que funcionamento da Entidade é excelente e que está habilitada para se cadastrar no
Conselho. A Secretaria Executiva do Conselho apresentou então a solicitação de inscrição da
Entidade; O Conselho resolve deliberar aprovação do Certificado de Registro da entidade
Associação dos Boleiros Crescentes - ABC, com sede à Rua Manuel Mendonça Qd. 15 Lt.17,
CNPJ. 31.227.702/0001-36 está registrada neste Conselho sob o número 032, desde 12/03/2019.
O Presidente da Entidade Missão Cristã das Nações Helder Vieira solicitou aprovação de
Chancela para o Projeto CESC – Centro Esportivo e Cultural Sal da Terra. O Conselho resolve
deliberar 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%. O Projeto aprovado: CESC – CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL SAL DA
TERRA, 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 rural – Morrinhos-GO, tendo
como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas públicas de atendimento às crianças e
adolescentes. Foram informados os gastos com as Conferências Livres no valor de R$ 3.967,85
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(Três mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), A Conselheira Ruth
Corcelli informou que este é o valor total mas sem os pães de cachorro quente. A Secretaria
Executiva do Conselho informou que valor gasto com a campanha de arrecadação de recursos foi
de R$ 760.00 (Setecentos e sessenta reais) e valor gasto com a campanha Proibido a venda de
bebidas alcoólicas e cigarros para menores de 18 anos foi de R$ 900,00 (Novecentos reais).
Foram formadas comissões para a entrega dos cartazes e campanha de arrecadação de recursos.
Foi apresentado ao Conselho os procedimentos a serem adotados para a realização da Conferência
no dia 28/03/2019, são estes: Decoração; Palestrante para palestra magna e condução da
exposição dos eixos; Local: Le Baron (R$ 800,00); Confecção de vídeo com fotos de eventos,
trabalhos, reuniões, mobilizações, acontecimentos e etc; Divulgação com faixas, banners, rádio e
outros; Entrega dos Convites; Materiais Gráficos: Certificados, faixas, sacolas, crachás e outros;
Materiais diversos: canetas, fichas de inscrição, folha de presença, programação, formulário com
proposta, regimento interno e etc; Cardápio (café da manhã, almoço de lanche para 250 pessoas) e
Revisão da quantidade de público por programas e secretarias. Eu Cristiane Teixeira Lima dato e
assino a presente ata que será assinada pelo Presidente Vanderlei Rodrigues Gomes Junior e os
demais conselheiros presentes e participantes da reunião que assinaram a frequência: Cicília Rosa
da Silva Souza, Helder Vieira de Oliveira Menezes, Ivone Avelina Vieira, Jessica Raielle Lima da
Silva, Laura Cecília Costa, Lázara Cristina Vieira, Lucilene Batista Pena Silva, Maíra Toledo
Bernardino, Neide Ovídio dos Santos Ávila, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, e Silviânia
Severino da Silva Fernandes, a frequência da reunião estará em anexo a ata. Morrinhos, 12 de
março de 2019.
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