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Ata de nº 237. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

Morrinhos – Goiás, realizada ao um dia do mês de outubro 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 Secretária Executiva do Conselho deu início a pauta  

ressaltando a necessidade de agendar uma reunião com a Comissão de Avaliação para avaliar os Relatórios 

Financeiros referente aos meses junho, julho e agosto de 2019 do FMAS referente a recursos próprios, 

federais e estaduais. A reunião ficará agendada para o dia 14/10/2019 às 09horas. A secretaria executiva do 

conselho informou a Solicitação da Cooperfat para aprovação do Projeto PAA (Programa de Aquisição de 

Alimentos do ano de 2019) – Para atender o CRAS e Programas Sociais. O conselho resolve Deliberar 

aprovação da Proposta de Participação de Doação Simultânea de Agricultura Familiar do Programa PAA 

(Programa de Aquisição de Alimentos) da Cooperativa dos Agricultores Familiares do Município de 

Morrinhos – COOPERFAT, CNPJ nº 03.029.771/0001-08 situada na Rua Rio de Janeiro nº 921 - Centro, 

município de Morrinhos-Goiás, com a CONAB-Companhia Nacional de Abastecimento, para o período de 

12 (doze) meses a partir da aprovação da Proposta e assinatura do Contrato com a Conab. O Conselho está 

ciente da proposta, e exercerá sobre ela, caso seja implementada, ação do controle social: acompanhar a 

implementação do programa na área de abrangência da proposta; avaliar periodicamente a implementação 

do programa na área de abrangência da proposta; promover a articulação do PAA com outras políticas 

públicas implementadas no Município de Morrinhos, Estado de Goiás; comunicar à Conab, ao Ministério 

da Cidadania ou outros órgãos, qualquer irregularidade identificada na Implementação do Programa. A 

Unidade Recebedora do Município de Morrinhos, que será responsável pelo recebimento e distribuição dos 

alimentos é o CRAS-Centro de Referência de Assistência Social da Rede Socioassistencial. Foi apresentado 

a Solicitação através da CI 1.501 da Secretaria de Desenvolvimento Social para aquisição de materiais e 

mão de obra de manutenção de bens imóveis para o Projeto Atletas do Futuro, incluindo alunos do Programa 

Pró-Cidadão – Guarda Mirim. O conselho resolve deliberar aprovação dos |Recursos do IGD – Bolsa 

Família para aquisição de materiais diversos e mão de obra para a reforma e manutenção da piscina 

localizada no Projeto Esportivo Atletas do Futuro, que atende um público entre crianças, adolescentes, 

adultos e idosos, perfazendo um total de 400 usuários, sendo 220 específicos da aula de natação dos alunos 

do Programa Social Pró-Cidadão / Guarda Mirim, inscritos no Cadastro único. Secretária Executiva do 

Conselho apresentou contratos para aquisição de materiais e brinquedos para o Criança Feliz através de 

Licitação. O conselho resolve deliberar a aprovação dos contratos de fornecimento contemplados através 

de Processo Licitatório para aquisição de materiais educativos, esportivos e outros permanentes e materiais 
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de distribuição gratuita, para serem utilizados no Programa Criança Feliz. Foi apresentado contratos para 

aquisição de móveis e outros para a SDS, CREAS, Pró-cidadão e Criança Feliz através de Licitação. O 

conselho resolve deliberar a aprovação dos contratos de fornecimento contemplados através 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. Também foi apresentado 

contratos para aquisição de uniformes, materiais educativos e esportivos para o Pró-Cidadão através de 

Licitação. O conselho resolve - Deliberar a aprovação dos contratos de fornecimento contemplados através 

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. 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: Anacele Gomes 

almeida, Carmenlúcia Helena Costa Togliari, João Nunes de Melo, Lucivânia Mariana Silva Nascimento, 

Marileis Faleiro da Silva, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Terezinha Rosária chaves do Amaral e que a 

frequência estará em anexo a ata. Morrinhos, 01 de outubro de 2019. 

 


