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Ata de nº 238. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Morrinhos – 

Goiás, realizada ao seis dias do mês de novembro 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 apresentando os Relatórios Financeiros referente 

aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social recursos próprios, 

federais e estaduais. O conselho resolve Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro da Prestação de Contas do 

mês de Junho de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social, referente aos recursos Próprios, Estaduais e 

Federais; Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro da Prestação de Contas do mês de Julho de 2019 do Fundo 

Municipal de Assistência Social, referente aos recursos Próprios, Estaduais e Federais; Deliberar a aprovação do 

Relatório Financeiro da Prestação de Contas do mês de Agosto de 2019 do Fundo Municipal de Assistência Social, 

referente aos recursos Próprios, Estaduais e Federais; Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro da Prestação de 

Contas do mês de Setembro 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. A 

Secretária Executiva do Conselho apresentou a Solicitação para aquisição de panetones para a Rede de Proteção 

Social Básica referenciadas ao CRAS. O conselho resolve Deliberar a aprovação dos Recursos do IGD Bolsa Família 

para aquisição de Panetones para serem utilizados na confraternização natalina e final de ano das famílias atendidas 

na Rede de proteção Social Básica referenciadas ao CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. Foi 

apresentado também a Solicitação de licitação para aquisição de materiais de copa e cozinha – Pró Cidadão. O 

conselho resolve Deliberar a aprovação de Processo Licitatório para aquisição de material de copa e cozinha a serem 

utilizados no Programa Social Pró-Cidadão. Também foi apresentado a Solicitação de licitação para aquisição de 

uniformes restantes – Pró Cidadão. O conselho resolve Deliberar a aprovação de Processo Licitatório para aquisição 

de uniformes a serem utilizados no Programa Social Pró-Cidadão. Foi apresentado pela Secretária Executiva do 

Conselho a Solicitação de licitação para aquisição de materiais permanentes que foram fracassados na licitação 

anterior – Pró Cidadão, Criança Feliz e CREAS. O conselho resolve Deliberar a aprovação de Processo Licitatório 

para aquisição de materiais permanentes que foram fracassados na licitação anterior a serem utilizados nos Programas 

Sociais Pró-Cidadão, Criança Feliz e CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência social. A 

Secretaria Executiva do Conselho apresentou contrato referente a licitação de móveis planejados para o Pró-Cidadão.  

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, Helena Maria Ferreira da Silva, Luciana Pereira Rodrigues de 

Moraes Vieira, Maíra Toledo Bernardino, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e que a frequência estará em anexo a 

ata. Morrinhos, 06 de novembro de 2019. 

 


