
PROVA DIGITAÇÃO – ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR – 2020/2024 

Nome do Candidato:                                                              Nº da Inscrição: 

Goiatuba, 13 de julho de 2019. 

RELATÓRIO SOCIAL n.º 001/2019 

Interessado: Juiz da Infância e Juventude da Comarca de Goiatuba-GO 

Identificação: MIKEY MOUSE, D.N. 15.08.2010 

Pai: BELTRANO DE TAL 

Mãe: SICRANA DE TAL 

Atendendo solicitação do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Infância e Juventude da 

Comarca de Goiatuba, o Conselho Tutelar, através da Conselheira Tutelar FELISBELA 

FLORINDA, matrícula n.º 192837465, compareceu na residência de MIKEY MOUSE, 

nascido no dia 15.08.2010, onde foi realizada Visita Domiciliar, no dia 20 de junho de 2019, 

na Rua G, n.º 217, Setor Buriti Parque, Goiatuba-GO. 

Em visita, esta Conselheira Tutelar foi recebida pela Senhora SICRANA DE TAL 

(39 anos), a qual nos informou que reside com o esposo BELTRANO DE TAL (41 anos) e os 

filhos PATO DONALD (04 anos), MIKEY MOUSE, (08 anos), MINNIE MOUSE (16 anos) 

e PATETA GOOFY (14 anos), em quatro cômodos inacabados; a mesma disse que a renda 

mantedora do grupo familiar é advinda do trabalho esporádico do esposo como ajudante de 

pedreiro R$ 30,00 (trinta reais) por dia, um salário-mínimo de R$ 545,00 (quinhentos e 

quarenta e cinco reais), e, que o filho PATO DONALD recebe do BPC (Benefício de 

Prestação Continuada) por deficiência auditiva e R$ 166,00 (cento e sessenta e seis reais) de 

auxílio do Bolsa Família. A supracitada nos relatou que esteve no Circo e Parque com o 

esposo e os filhos em junho de 2019 para as crianças se divertirem nos brinquedos; a mesma 

relata que o filho MIKEY MOUSE, não estava trabalhando; disse que o levou para brincar. 

No momento da visita MIKEY MOUSE estava em casa. Segundo a mãe o mesmo está 

matriculado e é frequente na Escola Estadual Dilma Quadros, no turno vespertino, e pela 

manhã fica em casa fazendo as tarefas das escolas e brincando com o irmão PATO DONALD. 

Convidamos a Srª Maria para comparecer ao CRAS desta Cidade, para inclusão da mesma 

nos cursos ofertados pelo CRAS, oficiando-se à Coordenadora do CRAS para 

acompanhamento familiar. As crianças foram encaminhadas para o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV. 

É o que tinha a relatar. Desde já nos colocamos a disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 


