
Ata de nº 241, de 30 de janeiro de 2020. Página 1 
 

Ata de nº 241. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Morrinhos – 

Goiás, realizada aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, 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 Jamil Aparecido Vieira da Silva, 

agradeceu a presença de todos presentes e deu início a pauta do dia. O Presidente Jamil Aparecido em nome da 

Comissão do Fundo apresentou os relatórios financeiros dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019, que 

foram analisados e logo após solicitou deliberação. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios 

Financeiros das Prestações de Contas dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro 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. O Coordenador do Programa Bolsa Família Vanderlei 

Rodrigues apresentou o Plano de Ação do Programa para deliberação do conselho. O Conselho resolve deliberar a 

aprovação do Plano de Ação/2020, referente aos Recursos do IGD – Índice de Gestão Descentralizada – Programa 

Bolsa Família / Cadastro Único – IGD PBF, ele também informou sobre a necessidade em estar colocando um 

servidor exclusivo para as condicionalidades na área da saúde, pois atualmente encontra-se sem servidor para 

preencher os relatórios e buscar os dados necessários. Também foi apresentado Ofício solicitando aquisição de 

equipamentos para o Bolsa Família e o Conselho resolve deliberar aprovação com recursos do IGD Bolsa Família, 

para aquisição de mobiliários e equipamentos a serem utilizados na Central de Cadastramento Único / Bolsa Família: 

01 Notebook; 01 Computador Completo e 01 Mesa Retangular de Vidro (Cadeiras). A Secretaria de 

Desenvolvimento Social solicitou deliberação do contrato de locação do imóvel onde funciona o Programa Bolsa 

Família. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Contrato nº 013/2020, de Espólio de Maria Angélica de 

Azeredo, tendo como objetivo a locação do imóvel residencial situado na Praça Rui Barbosa, esquina com a Rua 

Minas Gerais nº 229, Centro, nesta cidade, para funcionamento da sede da Central de Cadastramento Único do 

Programa Bolsa Família, pelo período de 11 meses, valor total de R$ 13416,00. A Secretaria Executiva do Conselho 

solicitou atreves de oficio aquisição de materiais e equipamentos. O Conselho resolve deliberar aprovação com 

recursos do IGD Bolsa Família, para aquisição de materiais de expediente, copa e cozinha e equipamentos a serem 

utilizados na Sala do Conselho Municipal de Assistência Social: 03 caixas de grampo para grampeador; 10 pastas 

AZ; 10 pastas arquivo fácil polibras; 02 Jogos de xícaras; 02 jarras com tampa para água; 02 panos de prato; 01 

carregador de celular Samsung para o JS Prime; 01 Mouse para o Notebook; 01 Computador completo e 01 

Impressora Multifuncional Epson Tanque de Tinta EcoTank L6171. Foi apresentada a licitação para aquisição de 

ônibus e o Conselho resolve deliberar a aprovação de Processo Licitatório para aquisição de um veículo de tração 

mecânica, ônibus, Zero Km, ano/modelo 2020/2020, especificações técnicas conforme o termo de referência, a ser 

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

do Fundo Municipal de Assistência Social. O mandato do conselho está vencendo em fevereiro e foi sugerido a 

prorrogação do mesmo por mais dois anos. O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prorrogação do Mandato 
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dos Membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Morrinhos – GO, por um período de mais 02 (dois) 

anos, de 23/02/2020 a 23/02/2022. Conforme consta na Lei Municipal nº 1.285/1995 e suas alterações, Lei Municipal 

nº 3.295/2017 e no Decreto de nº 075/2018, o Conselho terá mandato de 2 anos, permitida uma única recondução por 

igual período. O Conselho também deliberou a aprovação da alteração dos membros da Comissão de Instância de 

Controle Social no SUAS do Programa Bolsa Família: Glória Maria Xavier Pequeno; Jamil Aparecido Vieira da 

Silva; Maíra Toledo Bernardino e Helena Maria Ferreira da Silva. 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, 

Kézia Silva Martins, Maíra Toledo Bernardino, Marileis Faleiro da Silva, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e 

Vanderlei Rodriues Gomes Júnior e que a frequência estará em anexo a ata. Morrinhos, 30 de janeiro de 2020. 

 


