
Ata de nº 235, de 01 de julho de 2019. Página 1 
 

Ata de nº 235. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

Morrinhos – Goiás, realizada ao dia primeiro do mês de julho 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 abril e maio de 2019, referentes a recursos próprios, federais e 

estaduais; O Conselho resolve Deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros das Prestações de Contas 

dos meses de Abril e Maio 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 apresentado pela secretária Executiva do Conselho os contratos 

referentes as licitações realizadas para atender a Secretaria de Desenvolvimento Social e Programa Sociais, 

com recursos próprios e federais: Contrato nº 335/2019, de fornecimento de materiais de construção para 

serem utilizados na construção de sala de aula e reforma da cozinha e banheiro do prédio do Programa Pró-

Cidadão; Contrato nº 322/2019, de fornecimento de tecidos e aviamentos para serem utilizados pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas Sociais; Contrato nº 257/2019, de fornecimento de 

materiais diversos para serem utilizados pela Secretaria de Desenvolvimento Social no Programa Ações 

Estratégicas do Peti e Contratos nº 327, 328, 329, 330, 331 e 332/2019 de fornecimento de materiais de 

limpeza e higienização, copa e cozinha, acondicionamento e embalagens para serem utilizados pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas Sociais. Foi ressaltado a importância de uma reunião 

com todos os conselhos para apresentação da LDO/2020 e LOA/2020 para ser encaminhada a Câmara 

Municipal, que ficou definida para o dia 05/07 sexta-feira às 14horas. A Secretária Executiva do conselho 

informou a importância do Preenchimento do Plano de Ação 2019 da Assistência Social, com prazo para a 

Gestão até 09/08/2019 e para o conselho até o dia 09/09/2019. Também foi informado sobre a Convocação 

para a Pré-Conferência Municipal de Assistência Social, que este ano o Conselho Nacional ainda não fez a 

deliberação para a Conferência Nacional, deixando que cada município opte por fazer através da sociedade 

civil, e que este ano o Tema: Assistência Social Direito do Povo, com Financiamento Público e Participação 

Social. Propõe Pré-conferências municipais ou Regionais. São 3 eixos mais um eixo para o estado de Goiás:  

Assistência Social como Direito do Povo; Financiamento Público; Participação Social e Desproteções 

Sociais (que estão aumentando dentro do município), e foi solicitado do conselho se teriam a 

disponibilidade em estar organizando a conferência, o conselho informou que por enquanto não fará a 

conferência municipal em Morrinhos. Foi sugerido através do conselho verificar a possibilidade das 
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estagiárias do Programa Criança Feliz receber um pouco mais, a Conselheira Ruth Corcelli da Secretaria 

de Desenvolvimento Social ficou de ver essa possibilidade. Finalizando a pauta da reunião, Eu Cristiane 

Teixeira Lima, dato e assino a presente ata que será assinada pelo Presidente Jamil Aparecido Vieira Silva 

e que os integrantes do Conselho presentes na reunião e demais participantes: Andiara Jungman Godoy, 

João Nunes de Melo, Marileis Faleiro da Silva, Maira Toledo Bernardino, Ruth Corcelli de Oliveira 

Barbosa e que a frequência estará em anexo a ata. Morrinhos, 01 de julho de 2019. 

 


