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Ata de nº 248. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Morrinhos – 

Goiás, realizada aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte um, as 09hs, no Auditório do 

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 os participantes e deu início a pauta 

da reunião. A Conselheira representante da Secretaria de Desenvolvimento Social Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa 

apresentou o Demonstrativo de Serviços/ Programas do Governo Federal do Sistema Único de Assistência Social, 

porém informou que o sistema está com problemas e que as informações estão incompletas, ficando para a próxima 

reunião a apresentação completa do demonstrativo para deliberação. Foi apresentado também solicitação de Termo 

Aditivo ao Termo de Fomento nº 008/2020. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Termo Aditivo de Prazo 

ao Termo de Fomento nº 008/2020, referente a construção de Centro de Integração Idade Feliz (Centro de 

Convivência e Centro Dia de Cuidados Diurnos, destinados a oferta de cuidados para pessoas idosas com algum grau 

de vulnerabilidade ou dependência). A Secretaria Executiva do Conselho informou que falta fazer a formação das 

comissões permanentes que serão feitas na próxima reunião, onde serão agendadas as visitas aos Projetos Sociais 

Governamentais e não Governamentais e informou que as entidades registradas no CMAS, devem enviar até o final 

de abril o Plano de Ação de 2021 e o Relatório de Atividades de 2020. Finalizando a pauta da reunião, Eu Cristiane 

Teixeira Lima, dato e assino a presente ata que será assinada pelo Presidente Jamil Aparecido Vieira da Silva e que 

os integrantes do Conselho e demais participantes da reunião assinaram a frequência: Alef Miguel Ramos dos Santos, 

Anacele Gomes Almeida, Brunna Luiza Silva,  Danielle Corcelli Gomes, Glória Maria Xavier Pequeno, Joelma dos 

Santos Araújo, Juliana Moura Rufino, Karina Cavalcante e Silva Romano, Maurício Alves de Morais Júnior, Nadirce 

Martins Barbosa Silva, e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e que a frequência estará em anexo a ata.                          

Morrinhos, 25 de fevereiro de 2021.  


