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Ata de nº 246. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Morrinhos – 

Goiás, realizada aos vinte e dois dias do mês de dezembro de dois mil e vinte, as 14hs, na sala dos conselhos no 

Centro Administrativo. O Conselho reúne com objetivo de analisar solicitações, correspondências e deliberações. 

O Presidente do Conselho Jamil Aparecido Vieira da Silva, agradeceu a todos aos participantes e deu início a pauta 

falando sobre os relatórios financeiros referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020 e que a Comissão do 

fundo analisou todos os relatórios que estão de acordo com os gastos previstos. O conselho resolve deliberar a 

aprovação dos Relatórios Financeiros das Prestações de Contas dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2020 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 Secretaria Executiva apresentou 

contratos de fornecimento de equipamentos e mobiliários a serem analisados e deliberados. O conselho resolve 

deliberar a aprovação de Contratos de Fornecimento de Equipamento e Mobiliários a serem destinados a Secretaria 

de Desenvolvimento Social e Programas Sociais, com recursos Próprios e Federais do Fundo Municipal de 

Assistência Social. São Contratos de números: 348 a 352 de 2020 e 428 a 431 de 2020. A Conselheira e representante 

da Secretaria de Desenvolvimento Social Ruth Corcelli apresentou pedido de recursos do IGD Bolsa Família para o 

Curso de Costureiro Industrial do Vestuário. O conselho resolve deliberar aprovação dos recursos do IGD – Bolsa 

Família para execução do Curso de Qualificação Profissional, Empreendedorismo e Acesso ao Mundo do Trabalho 

– 02 turmas de Costureiro Industrial do Vestuário com 160 horas por turma, totalizando 20 (vinte) alunos por turma, 

que será oferto pelo SENAI-Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, para os inscritos no Cadastro Único, no 

valor total de R$ 6.587,00 (seis mil, quinhentos e oitenta e sete reais). A entidade ASPLA-Associação dos Padres e 

Religiosos Estigmatinos de Assistência e Instrução Popular solicitou mudança de conselheiro para a 

representatividade no conselho, informando que a conselheira Luciana Pereira foi desligada da entidade. O conselho 

resolve deliberar aprovação do desligamento da conselheira Luciana Pereira Rodrigues de Moraes Vieira, por não 

mais parte do quadro de funcionários, nem associados da instituição ASPLA-Associação dos Padres e Religiosos 

Estigmatinos de Assistência e Instrução Popular e Indicação de ALEF MIGUEL RAMOS DOS SANTOS, Portador 

do RG 7429190 SSP/GO e CPF: 111.060.496-32 como novo conselheiro. A Conselheira e representante da Secretaria 

de Desenvolvimento Social Ruth Corcelli apresentou os demonstrativos da Gestão do SUAS e do IGD PBF para 

deliberação do conselho. O conselho resolve deliberar a aprovação dos Demonstrativos do Governo Federal /Sistema 

Único da Assistência Social relativo a Prestação de Contas do ano de 2019: Demonstrativo Sintético Anual da 

Execução Físico-Financeira do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social da Gestão IGD – SUAS – Ano 

2019 e Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Governo Federal Sistema Único da 

Assistência Social da Gestão IGD - PBF – Programa Bolsa Família – Ano 2019.  A Conselheira Ruth Corcelli 

informou também que o Demonstrativo de Programas e Serviços não foi apresentado ao conselho por falhas no 

sistema do MDS-Ministério do Desenvolvimento Social e que quando for regularizado irá apresentar ao conselho 

para deliberação. Finalizando a pauta da reunião, Eu Cristiane Teixeira Lima, dato e assino a presente ata que será 



Ata de nº 246, de 22 de dezembro de 2020. Página 2 
 

assinada pelo Presidente Jamil Aparecido Vieira Silva e que os integrantes do Conselho e demais participantes da 

reunião assinaram a frequência: Anacele Gomes Almeida, Helena Maria Ferreira da Silva, Joelma dos Santos Araújo, 

Kezia Silva Martins, Maíra Toledo Bernardino e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e que a frequência estará em 

anexo a ata. Morrinhos, 22 de dezembro de 2020.  


