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Ata de nº 236. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

Morrinhos – Goiás, realizada aos vinte e oito dias do mês de agosto 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 Presidente do 

Conselho agradeceu a presença de todos presentes e a Secretaria Executiva do Conselho informou sobre a 

necessidade de realizar uma reunião com a Comissão de avaliação do Fundo Municipal de Assistência 

Social, para análise dos Relatórios Financeiros referente aos meses junho e julho de 2019 referentes a 

recursos próprios, federais e estaduais. Foi apresentado pela secretária Executiva do Conselho o Plano de 

Ação 2019 para Co-financiamento do Governo Federal – Sistema Único de Assistência Social - Prazo para 

a Gestão até 09/08/2019 e para o conselho até 09/09/2019. O conselho resolve deliberar aprovação do 

PLANO DE AÇÃO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GOVERNO FEDERAL –SISTEMA ÚNICO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL / ANO 2019. Foi apresentado a LOA (Lei Orçamentária Anual) para 2020 para 

apreciação e aprovação do Conselho após Audiência Pública sobre o tema no dia 26/08/2019. O conselho 

resolve deliberar aprovação da LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LOA – LEI 

ORÇAMENTÁRIA ANUAL, exercício de 2020. Foi apresentado a CI 1196/2019 para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social para solicitar Materiais Pintura para sede Programa Bolsa Família/Cadastro Único. 

O Conselho resolve deliberar aprovação dos recursos do IGD – Bolsa Família para aquisição de materiais 

a serem utilizados na reforma da pintura das estruturas físicas do prédio do Cadastro Único / Programa 

Bolsa Família. Foi solicitado um Ofício para solicitar a Prestação de Serviços de Pintura para o Programa 

Bolsa Família/Cadastro Único. O conselho resolve deliberar aprovação dos recursos do IGD – Bolsa 

Família para Prestação de serviços de pintura das instalações físicas do prédio do Cadastro Único / 

Programa Bolsa Família. Foi solicitado também um Ofício para solicitar materiais Gráficos para o CRAS. 

O conselho resolve deliberar aprovação dos recursos do IGD – Bolsa Família para aquisição de materiais 

gráficos a serem utilizados na divulgação dos serviços socioassistenciais realizados pelo CRAS – Centro 

de Referência de Assistência Social (Folders, panfletos e adesivos), no valor total de R$ 1.850,00 (hum mil, 

oitocentos e cinquenta reais). A secretária Executiva do conselho apresentou a CI 1124/2019: Contrato 

nº376/2019 para aquisição de um veículo para o Programa Pró-Cidadão. O conselho resolve deliberar a 

aprovação para aquisição de um veículo conforme contrato de fornecimento nº 376/2019 a ser utilizado no 

Programa Pró-Cidadão da Secretaria de Desenvolvimento Social – Recurso Federal do Prêmio Progredir 

do Fundo Municipal de Assistência Social. Foi informado a Proposta de atendimento ao cliente SENAI 

para execução do Curso de Qualificação Profissional – Costureiro Industrial do Vestuário. O conselho 

resolve deliberar aprovação dos recursos do IGD – Bolsa Família para execução do Curso de Qualificação 
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Profissional – 02 turmas de Costureiro Industrial do Vestuário com 230h por turma, que será oferto pelo 

SENAI para os inscritos para Cadastro Único, no valor total de R$ 6.587,00 (seis mil, quinhentos e oitenta 

e sete reais). A Secretária Executiva do conselho informou sobre a necessidade de uma licitação para 

aquisição de uniformes, materiais esportivos e educativos para o Programa Pró-Cidadão. O conselho 

resolve deliberar a aprovação de Processo Licitatório para aquisição de uniformes, materiais educativos e 

esportivos a serem utilizados no Programa Pró-Cidadão da Secretaria de Desenvolvimento Social – Recurso 

Federal do Prêmio Progredir do Fundo Municipal de Assistência Social. Foi informado o serviço de 

hospedagem para a Professora do Curso de Qualificação Profissional - Costureiro Industrial do Vestuário 

realizado em julho. O conselho resolve deliberar a aprovação dos recursos do IGD – Bolsa Família para 

pagamento de hospedagem da professora do curso de Qualificação Profissional – Costureiro Industrial do 

Vestuário, de 230 horas por turma, que foi realizado no período de 15/01 a 04/04, através da parceria entre 

o SENAI e a Secretaria de Desenvolvimento Social, proporcionando qualificação e acesso ao Mundo do 

Trabalho, no valor de R$ 2.025,45 (dois mil, vinte e cinco reais e quarenta de cinco centavos). A Secretaria 

Executiva do conselho apresentou contrato de Prestação de Serviços como cantor animador em programas 

sociais da SDS. O conselho resolve deliberar a aprovação do Contrato de prestação de serviços nº 375/2019, 

de BRUNO DE OLIVEIRA BORGES, referente a apresentação artística como cantor amador na animação 

de bailes no Centro de Integração Idade Feliz e em outros Centros de Convivência para o Encontrão de 

Gerações da Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas Sociais, por um período de 10 de julho a 

10 de dezembro de 2019, valor total de R$ 11.900,00 (onze mil e novecentos reais). Foi apresentado a 

aquisição através de licitação de materiais de expediente, contratos: 411,412,413,414. O conselho resolve 

deliberar a aprovação de Contratos de Fornecimento de Materiais de Expediente a serem utilizados na 

Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas Sociais, por um período de 06 (seis) meses. A Secretária 

Executiva do conselho apresentou a solicitação de licitação para aquisição de Mobiliários em geral e outros 

para o Programa Criança Feliz, Pró-Cidadão, CREAS e Secretaria de Desenvolvimento Social. O conselho 

resolve - Deliberar a aprovação de Processo Licitatório para aquisição de mobiliários em geral a serem 

utilizados nos Programas: Pró-Cidadão, Criança Feliz, CREAS e Secretaria de Desenvolvimento Social, 

através de Recursos Federais do Prêmio Progredir, Criança Feliz e outros recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social. Foi apresentado pela Secretária Executiva do conselho a Solicitação de recursos para 

04 diárias para a Assistente Social do Programa Bolsa Família/Cadastro Único para participar do Congresso 

Brasileiro de Assistentes Sociais em Brasília. O conselho resolve deliberar a aprovação dos recursos do 

IGD – Bolsa Família para pagamento de Diárias para a Assistente Social das famílias em descumprimento 

das condicionalidades do Programa Bolsa Família, LIDIANE HONORIA DA SILVA RODRIGUES, 
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incluso alimentação e hospedagem, para participar do Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais em 

Brasília, nos dias 30/10 a 03/11/2019. Secretária Executiva do conselho apresentou a Solicitação de 

Licitação para Aquisição de materiais educativos, esportivos e outros permanentes e Materiais de 

distribuição gratuita, para o Programa Criança Feliz. O conselho resolve deliberar a aprovação de Processo 

Licitatório para aquisição de materiais educativos, esportivos e outros permanentes e materiais de 

distribuição gratuita, para serem utilizados no Programa Criança Feliz. Foi apresentado as Subvenções 

Sociais: Centro Espírita Luz e Caridade, Missão Cristã das Nações e Associação de Equoterapia de 

Morrinhos. O conselho resolve deliberar a aprovação de Subvenções Sociais para as entidades não 

governamentais que fazem parte da Rede Sócioassistencial: CENTRO ESPÍRITA LUZ E CARIDADE: 

contrato nº 027/2019, Subvenção Social referente a Lei Municipal nº 3.422, de 11 de abril de 2019, para a 

manutenção do Lar Espírita José Passos. Período 26/06/2019 a 26/05/2020. Valor unitário R$ 4.430,84. 

Valor Global R$ 51.970,15. MISSÃO CRISTÃ DAS NAÇÕES: contrato nº 032/2019, Subvenção Social 

referente a Lei Municipal nº 3.440, de 28 de junho de 2019, para o Projeto Alcance. Período 08/08/2019 a 

08/09/2020. Valor Unitário R$ 1.002,40. Valor Global R$ 12.028,80. ASSOCIAÇÃO DE 

EQUOTERAPIA DE MORRINHOS: Contrato nº 033/2019, Subvenção Social referente a Lei Municipal 

nº 3.450, de 28 de junho de 2019, para o Projeto Equoterapia. Período 08/08/2019 a 08/09/2019. Valor 

Unitário R$ 3.000,00. Valor Global R$ 36.000,00. 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 assinarão a frequência: Ailton Roberto 

do Prado, Anacele Gomes almeida, Glória Maria Xavier Pequeno, Helena Maria Ferreira da Silva, Joelma 

dos Santos Araújo, Maira Toledo Bernardino, Marileis Faleiro da Silva, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa 

e que a frequência estará em anexo a ata. Morrinhos, 28 de agosto de 2019. 

 


