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Ata de nº 234. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

Morrinhos – Goiás, realizada ao dia vinte e nove do mês de maio de dois mil e dezenove, as 09horas, 

na Sala do Conselho no Centro Administrativo, situado a Rua Dom Pedro II nº 679 – Setor Central. 

O Conselho reúne com objetivo de analisar solicitações, correspondências e deliberações. O Vice 

Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos presentes e a Secretaria Executiva do Conselho 

apresentou os Relatórios Financeiros dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2019, referentes a 

recursos próprios, federais e estaduais; O Conselho resolve deliberar Deliberar a aprovação do Relatório 

Financeiro da Prestação de Contas do mês de Janeiro de 2019, Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro da 

Prestação de Contas do mês de Fevereiro de 2019, Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro da Prestação de 

Contas do mês de Março de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social, referente aos recursos Próprios, 

Estaduais e Federais e constatou que as despesas executadas estão de acordo com os gastos previstos para os 

projetos, programas e serviços assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social do município de Morrinhos – 

Goiás. Foi ressaltado pela Secretária Executiva do conselho a importância da aquisição de um aparelho celular para 

o Programa Bolsa Família/Cadastro Único. O conselho resolve Deliberar a aprovação dos recursos do IGD Bolsa 

Família para aquisição de um aparelho celular para ser utilizado no Programa Bolsa Família / Cadastro Único. 

Foi apresentado um Contrato de Fornecimento de Pó para refresco a serem utilizados na Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Programas Sociais. O conselho resolve Deliberar a aprovação de Contrato de 

Fornecimento de Pó para refresco a serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas Sociais, 

por um período de 10 (dez) meses.  Foi apresentado também outro Contrato para Fornecimento de Camisetas de 

Uniforme a serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas Sociais. O conselho resolve 

Deliberar a aprovação de Contrato de Fornecimento de Camisetas de Uniforme a serem utilizados na Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Programas Sociais na Campanha do Agasalho de 2019. Foi solicitado Licitação para a 

construção de sala de aula e reforma de cozinha e banheiro do Pró-Cidadão com recursos do IGD Bolsa Família; 

Licitação de materiais para o Programa Ações Estratégicas do PETI; Licitação para aquisição de materiais de 

limpeza, copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para serem utilizados nos programas sociais e SDS; 

Licitação de veículo para o Programa Pró-cidadão; Licitação para aquisição de tecidos e aviamentos a serem 

utilizados na manutenção dos programas sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social; O conselho resolve 

Deliberar a aprovação de dos recursos do IGD Bolsa Família para elaboração de Processo Licitatório para 

Construção de Sala de Aula e Reforma de Cozinha e Banheiro no Programa Pró-Cidadão, Deliberar a aprovação de 

Processo Licitatório para aquisição de material de distribuição gratuita para manutenção das Ações Estratégicas do 

PETI da Secretaria de Desenvolvimento Social– Recurso Federal, Deliberar a aprovação de Processo Licitatório 

para aquisição de material de limpeza, higienização, copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para serem 

utilizados na manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas, Projetos e Serviços , por um 

período de 10 (dez) meses, com Recurso Próprio, Federal e Estadual do Fundo Municipal de Assistência Social, 



Ata de nº 233, de 29 de maio de 2019. Página 2 
 

Deliberar a aprovação de Processo Licitatório para aquisição de veículo de fabricação nacional sedan o km a ser 

utilizado no Programa Pró-Cidadão da Secretaria de Desenvolvimento Social – Recurso Federal do Prêmio 

Progredir do Fundo Municipal de Assistência Social, Deliberar a aprovação de Processo Licitatório para aquisição 

de tecidos variados e aviamentos que serão utilizados na manutenção dos Programas Sociais da Secretaria de 

Desenvolvimento Social – Recurso Federal do Fundo Municipal de Assistência Social. Foi apresentado ao conselho 

a Associação Morrinhense de Proteção Acolhimento e Reinserção Social, que tem interesse em se inscrever no 

conselho como Entidade. O conselho resolve Deliberar a aprovação da Inscrição da entidade Associação 

Morrinhense de Proteção, Acolhimento e Reintegração Social - AMPARES, CNPJ-24.785.841/0001-10, com sede 

em Morrinhos - Goiás, na Rua 07 de Setembro s/n -  Setor Centro, está registrada neste Conselho sob o número 

037, desde 29 de maio de 2019. Foi apresentada a LDO/2020 que será analisada posteriormente. A secretaria 

executiva do conselho apresentou o Projeto de Lei Termo de Fomento/Convênio – Missão Cristã das Nações. O 

conselho resolve Deliberar a aprovação de Projeto de Lei e Termo de Fomento para a entidade MISSÃO CRISTÃ 

DAS NAÇÕES, CNPJ nº 06.100.308/0001-95, referente repasse financeiro para a organização não governamental 

que é responsável pelo Projeto Casa Vida Criança, os recursos serão aplicados exclusivamente na manutenção do 

Projeto e nos parâmetros do Plano de Trabalho, no valor de R$ 12.653,16 (doze mil, seiscentos e cinquenta e três 

reais e dezesseis centavos) a serem repassados em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas de R$ 1.054,43 

(Hum mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Também foi apresentado o Termo de 

Fomento/Convênio – CASMAM. O conselho resolve Deliberar a aprovação de Processo Licitatório que tem como 

objeto a contratação de empresa para execução de obra, sob regime de empreitada por preço global, das obras e 

serviços de reforma e ampliação das instalações prediais do Centro de Assistência Social Maria Amabini de Morais 

(CASMAM), situada na Rua Maestro Vicente José Vieira Quadra 81, Lote 12 – Centro, com vigência de 150 

(cento e cinquenta) dias – Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente repassados ao 

Fundo Municipal de Assistência Social. Foi sugerido pelos conselheiros que os bolsistas do programa Criança Feliz 

tivessem um melhor salário. Também foi solicitado as entidades não governamentais a apresentação do Plano de 

Ação de 2019 e o Relatório de Atividades referente à 2018. Eu Cristiane Teixeira Lima, dato e assino a 

presente ata que será assinada pelos integrantes do Conselho presentes na reunião e demais participantes: 

Andiara Jungman Godoy, Helena Maria Ferreira da Silva, João Nunes de Melo, Marcilon Batista Oliveira, 

Marileis Faleiro da Silva, Maira Toledo Bernardino, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Terezinha 

Rosária Chaves do Amaral, Vanderlei Rodrigues Gomes Junior e que a frequência estará em anexo a ata. 

Morrinhos, 29 de maio de 2019. 

 


