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Ata de nº 242. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de 

Morrinhos – Goiás, realizada aos dezessete dias do mês de abril de dois mil e vinte, as 10h30min, 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 Coordenador do Programa Bolsa Família enviou Ofício com uma solicitação e o Conselho resolve 

deliberar a aprovação dos Recursos do IGD – Bolsa Família para realização de manutenção em três ar 

condicionados instalados na sede do Programa Bolsa Família / Cadastro Único, no valor de R$ 750,00 

(setecentos e cinquenta reais). A Secretaria de Desenvolvimento Social, representada pela conselheira Ruth 

Corcelli apresentou ao conselho o Plano de Contingência da Assistência Social para deliberação e o 

Conselho resolve deliberar a aprovação do PLANO DE CONTINGÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

/ Portaria nº 43, de 16 de abril de 2020, que dispõe acerca de medidas temporárias para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus no âmbito do Sistema 

Único de Assistência Social do município de Morrinhos – Goiás.  Foi encaminhado ao conselho pela 

Secretaria de Desenvolvimento Social documentos para abertura de processos licitatórios com recursos do 

Fundo Municipal de Assistência Social e o Conselho resolve deliberar a aprovação de Processo Licitatório 

para aquisição de Gêneros Alimentícios não perecíveis; aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis; 

Confecção de Uniformes, destinados para a Campanha do Agasalho 2020; aquisição de Tecidos e 

Aviamentos, destinados para o público da terceira idade e aquisição de Materiais Permanentes, todos a 

serem utilizados na manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social, Conselho Municipal de 

Assistência Social e Programas Sociais, Projetos e Serviços Socioassistenciais, com Recursos Próprios e 

Federais do Fundo Municipal de Assistência Social. A Secretaria de Desenvolvimento Social também 

enviou CI solicitando deliberação para aquisição de materiais em caráter emergencial e o Conselho resolve 

deliberar a aprovação para Compra Emergencial de Tecidos e Aviamentos a serem utilizados na confecção 

de máscaras e na aquisição de Álcool em Gel, Álcool Líquido e Luvas, para uso como EPI (Equipamento 

de Proteção Individual), a serem utilizadas pelos profissionais da Rede Sócioassistencial da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, Programas Sociais, Projetos e Serviços Sócioassistenciais, com Recursos 

Próprios e Federais do Fundo Municipal de Assistência Social. Foi solicitado ao conselho recursos do IGD 

– Bolsa Família para reforma do prédio ondem funciona a sede do CRAS-Centro de Referência de 

Assistência Social e o Conselho resolve deliberar a aprovação dos Recursos do IGD – Bolsa Família para 

adequar a estrutura para o atendimento das famílias e para o planejamento e a execução de ações de 

cadastramento na sede do CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, (aquisição de materiais de 
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construção e mão de obra na reforma das estruturas físicas do CRAS). 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, Maíra Toledo Bernardino, Marileis Faleiro 

da Silva, Nathana P. da S. Carneiro e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e que a frequência estará em anexo 

a ata. Morrinhos, 17 de abril de 2020. 

 


