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DIOCESE DE RlJHIATABA E MOZAIU .ÂNDIA 
Paróquia Co-Catedral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Av. Altino Tomé S/N Ccntro-MozarlânJia-(i() 

OF: Nº. 05/ 2021 

A Sr:: Manoel da Silva 
Presidente do CMDCA 
Mozarlândia-GO 

Senhor Presidente, 

CNPJ: O 1.388.867/0012-81 
CEP 76700-000. 1:onc : 3348-6 781 

E-mail: paroquianspcrpctuosocorro@hot rnu i 1.com 

Mozarlândia, 06 de agosto dl' 2021. 

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para informar responder o Ofício 

de número 01/2021, segue anexos da documentação solicitada; informamos ainda que por 

motivo da pandemia, as atividades do CMDCA ficaram limitadas, ainda assim fizemos 

várias reuniões com prefeito no intuito de melhorar o salário dos conselheiros tutelares, 

tendo em vista que essa é uma das reinvindicações dos mesmos, melhores condições do 

ambiente de trabalho, aspirando a construção da sede própria para o Conselho Tutelar; 

ainda tivemos encontro na Câmara Municipal no dia 18/09/2019 com o Procurador Geral 

do MPT do Estado de Goiás, Sr. Tiago Raniere, onde reivindicamos aos Comerciantes a 

Contratação de menores ao mercado de trabalho, esteve presente nesse encontro no 

período matutino: representantes da Sociedade Civil, Juíza, advogados, vereadores e 

Comerciantes e no período vespertino seguiu reunião com os Comerciantes. 

No mais, renovamos nossos votos de estima e consideração. 
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RESOLUÇÃO Nº 01/2020 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente- CMDCA MOZARLÂNDIA, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais. 

CONSIDERANDO, a competência que lhe é conferida de concretizar os 
avanços contidos na legislação e contribuir para a efetiva cidadania dos adolescentes. 

CONSIDERANDO, que em cada município há um conselho municipal dos 
direitos da Criança e Adolescentes para Liberar os recursos a serem aplicados em 
beneficio da criança e do adolescente, nos termos das resoluções. 

CONSIDERANDO, que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescentes- CMDCA reuniu-se no dia 15 de janeiro de 2020 para aprovação do plano 
de ação e aplicação do fundo municipal para infüncia e adolescência para 2020. 

RESOLVE: 

- Aprovar o plano de ação e aplicação do Fundo Municipal para Inf'ancia e Adolescência 
para 2020. 

- Declarar que a presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Mozarlândia, 19 de janeiro de 2020. 

~=w~A_ 
LINDEMBE~ SOUZAéONÇALVES 

Presidente do Conselho Municipal 
Dos Direitos da Criança e do Adolescente 



Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Mozarlândia-GO 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO 

Eu Undemberg Souza Gonçalves, Presidente do CMDCA Conselho 

Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente, declaro que a 

l entidade SOOETÁ - INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO E CULTURA -

' SOCJETÁ FORMAÇAÕ PROFISSIONAL, está nesta data devidamente 

cadastrada e registrada sob o nº 002/2019, no CMDCA como entidade 

promotora Jovem Aprendiz, podendo para tanto iniciar neste Município 

seus programas de desenvolvimento social. 

Por ser verdade dou fé. 

Mozarlândia Goiás 21 de novembro de 2019. 

PRESIDENTE DO CMDCA 
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Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Mozarlândia-GO 

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

O Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente -
CMDCA, no uso das suas atribuições que lhe conferem a Lei 8.069/90 e a Lei 
695 de 16 de dezembro de 2013, declara para os devidos fins que a SOCIETÁ, 

) INSTITUTO PATER DE EDUCAÇÃO E CULTURA- SOCIETÁ, inscrita sob o 
CNPJ:/MF nº 21.289.889/0001-49, sediada na Av. Presidente Getúlio Vargas, 
17-sala 5 - Térreo - Centro no Município de Mozarlândia Goiás, está 
devidamente registrada neste conselho, a presente declaração é válida por 02 
(dois) anos, contados a partir da data de sua assinatura. 

Mozarlândia Goiás 21 de novembro de 2019. 

Lindemberg Souza Gonçalves 

PRESIDENTE DO CMDCA 
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Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Mozarlândia-GO 

CERTIDÃO DE CADASTRAMENTO 

Eu Undemberg Souza Gonçalves, Presidente do CMDCA Conselho 

Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente, declaro que a 

entidade OSCEIA- Obras Sociaisdo Centro Espírita Irmão Áureo, está nesta 

data devidamente cadastrada e registrada sob o nº 001/2019, no CMDCA 

como entidade promotora Jovem Aprendiz, podendo para tanto iniciar 

neste Município seus programas de desenvolvimento social. 

Por ser verdade dou fé. 

Mozarlândia Goiás 21 de novembro de 2019. 

Lindemberg Souz 

PRESIDENTE DO CMDCA 
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Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

Mozarlândia-GO 

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

O Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança e Do Adolescente -
CMDCA, no uso das suas atribuições que lhe conferem a Lei 8.069/90 e a Lei 
695 de 16 de dezembro de 2013, declara para os devidos fins que a OBRAS 
SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMÃO ÁUREO - OSCEIA, inscrita sob o 
CNPJ:/MF nº 25.006.140/0001-09, sediada na Rua Dom Pedro li, Qd.-176 Lt. 

l 1 O jardin Nova Esperança no Município de Goiânia está devidamente 
registrada neste conselho, a presente declaração é válida por 02 (dois) anos, 
contados a partir da data de sua assinatura. 

Mozarlândia Goiás 21 de novembro de 2019. 
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Lindemberg Souza Gonçalves 

PRESIDENTE DO CMDCA 



PLANO DE AÇÃO E 
1 APLICAÇÃO DO FUNDO 

MUNICIPAL PARA 
A 

INFANCIA E 
A 

ADOLESCENCIA 

MOZARLÂNDIA, 2020 



Meta Ações Recursos Prazo Responsável 

CAPACITAÇÃO -Contratar empresas e Palestras MAIO CMDCA 
profissionais habilitados Cursos 

CONSELHEIROS para dar cursos, Participação 2020 

TUTELARES 
capacitações. de eventos. 

CONSELHEIROS 

DIREITOS 

COMBATE AO - realizar -visitas JUNHO CMDCA 

• acompanhamento das domiciliares 2020 

TRABALHO famílias para orientação -pesquisas 

INFANTIL sobre o assunto. -trabalhos 

E - elaborar diagnóstico 
grupais 

PROFISSIONALIZÇÃO da realidade do 
-contratar 

DE ADOLESCENTES município no que se 
profissionais 

refere ao trabalho 
para trabalhar 

infantil. 
com crianças e 

- trazer cursos para 
adolescentes. 

capacitar adolescentes 
-inserção em 

para o mercado de 
programas 

t trabalho. 
municipais. 

-realizar trabalhos 

socioeducativos com 

crianças e adolescentes 

para combater o 

trabalho infantil. 

CAPTAÇÃO -Planejando as Reuniões com Maio CMDCA 

RECURSOS 
variantes legais e empresários. 
cabíveis para Campanhas 2020 
obtenção de recursos. 
-Parceria com e 
mpresários, dirigentes 
e trabalhadores 
quanto à importância 
de doações e os 
beneficios fiscais. 



CAMPANHAS EM -Definir locais para Folders, Maio CMDCA 
realização Palestras, 

2020 DEFESA DA de campanhas. Reuniões, 

CRIANÇA E 
-Realizar pesquisas grupos de 
para situações estudo. 

ADOLESCENTES emergenciais. 

• 

• 



APOIO A -Conhecendo, Reuniões para JUNHO CMDCA 
incentivando, aprovação de 

2020 PROGRAMAS E aprovando e projetos. 

PROJET 
fortalecendo idéias. Pesquisas 
-Identificar os para identificar 

os programas Demandase 
quanto a sua prioridades. 

DESENVOLVIDOS abrangência e 
amplitude; 

PELAS -Elaborar diagnósticos 

ENTIDADES 
sobre as 
necessidades das 
crianças e 
adolescentes; 

• -Ordenamento e 
priorização dos 
programas a partir de 
diagnósticos 
levantados; 

PREVENÇÃO DO -Aumentar a fiscalização -Reuniões para AGOSTO CMDCA 
dos lugares vulneráveis. apresentar 

2020 CONSUMO DE -inserir crianças e problemas e 

DROGAS 
adolescentes em pedir 
programas para saírem fiscalização. 

D das ruas. -campanhas 
-encaminhar para de 

O MUNICÍPIO tratamento os usuários. orientação 
-realizar às famílias e 
companhamento com as crianças 
as famílias de e 
usuários. adolescentes 

t em situação 
de risco. 
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5. FONTES DE RECEITAS 

Discriminação /Fonte

Recurso do Tesouro 

Recursos de convênios/ transferências 

Doações/incentivos 

Multas e aplicações 

Total 

6. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Ações % 
Capacitação de conselheiros Municipais, Tutelares e 20% 

monitoramento de políticas públicas. 

Divulgação e marketing e captação de recursos. 

Estudo, pesquisa e eventuais e manutenções. 

Financiamento de projetos que se encaixe nas prioridades 

para 2021 . 

10% 

10% 

20% 

Prevenção do consumo de drogas do município 30% 

Combate ao Trabalho Infantil e Profissionalização de 10% 

7 
1 

Adolescentes. 

Total 
100% J 


