Ata de nº 212. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Morrinhos
– Goiás, realizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, 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 Senhor João
Nunes de Melo cumprimentou a todos e deu-se início a pauta do dia: a reunião iniciou-se com a leitura e
aprovação da ata anterior de nº 211, a qual foi aprovada, com ressalva de que a ata de nº 210 e o Relatório da
VII Conferência Municipal de Assistência Social fosse apresentado na próxima reunião para aprovação, que foi
lembrado pelas conselheiras Lidiane Honória e Maria Madalena. A Comissão de Fiscalização e Apoio às
Entidades, Organizações, Programas de Assistência Social: representada pelas conselheiras Lidiane Honória e
Maria Madalena apresentaram Relatório de Visita a Entidade Associação de Equoterapia de Morrinhos
constatando que a Entidade tem por finalidade: O desenvolvimento de atividades beneficentes de assistência
social, atuando de forma continuada, permanente e planejada, e solicita deliberação da inscrição. O Conselho
resolve deliberar a aprovação da Inscrição a entidade Associação de Equoterapia de Morrinhos, inscrita no
CNPJ nº 21,746,315/0001-52, situada na Rua 01 s/n - Morro da Saudade (Parque de Exposição), Morrinhos –
Goiás, está inscrita neste Conselho sob o número 036, em 27 de Setembro de 2017. Conforme relatório da
Comissão de Fiscalização e Apoio às Entidades, Organizações, Programas de Assistência Social, a entidade está
em consonância com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o que vem a caracterizar um
trabalho social com as famílias, no âmbito do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV. O
Secretaria de Desenvolvimento Social, através da conselheira Ruth Corcelli apresentou solicitação de convênio
com a entidade Associação de Equoterapia de Morrinhos para aprovação. O Conbselho resolve deliberar a
aprovação do Convênio com a entidade Associação de Equoterapia de Morrinhos, CNPJ nº 21.746.315/000152, conforme Lei Municipal nº 3.253, de 23 de junho de 2017, relativo ao repasse financeiro para o Programa
Equoterapia, Convênio nº 012/2017, concedendo auxílio financeiro para o programa Equoterapia, período de 11
de setembro de 2017 a 11 de setembro de 2018, valor unitário de R$ 2.200,00, perfazendo um valor total de R$
26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais). O Coordenador do Programa Bolsa Família apresentou o pedido
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de licitação para a aquisição de um veículo para atender o programa Bolsa Família para deliberação. O Conselho
resolve deliberar a aprovação com Recursos do IGD Bolsa Família para aquisição de um veículo zero quilômetro,
destinado a Central de Atendimento do Cadastro Único e Programa Bolsa Família da Secretaria de
Desenvolvimento Social, através de processo licitatório. Apresentou também despesas a serem aprovadas com
recursos do IGD Bolsa Família. O Conselho resolve deliberar a aprovação com Recursos do IGD Bolsa Família
para aquisição de materiais diversos a serem utilizados para adequação das estruturas físicas do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Polo II / Jardim Romano, com melhorias no ambiente para
atendimento das crianças e adolescentes das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família e Cadastro Único,
no valor total de R$ 3.842,87 (três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos). O
Coordenador do Programa Bolsa Família apresentou também os gastos com Refil para troca no Purificador de
água e aquisição materiais para a manutenção e reparos na estrutura física do Programa Bolsa Família e Cadastro
Único. A Conselheira Ruth Corcelli solicitou formação de uma comissão para a confecção do Plano Municipal
de Assistência Social, quadriênio de 2018/2021 e para elaboração da Lei Municipal do SUAS. O Conselho
resolve deliberar a aprovação da Comissão Provisória para elaboração do PMAS-Plano Municipal de Assistência
Social para o quadriênio de 2018/2021 e da Lei Municipal do SUAS, visando a implantação da Gestão do SUAS,
da Vigilância Socioassistencial e da Gestão do Trabalho (com o objetivo de atualizar a legislação municipal de
acordo com o SUAS, regularizando todos os serviços e equipamentos públicos da Assistência Social do
município). COMISSÃO: Ivonete Elias Cândido Silva; Juca Ribeiro Correia; Lidiane Honória da Silva
Rodrigues; Maria Madalena R. dos Santos Sfair e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. A Comissão de Controle
do Fundo Municipal de Assistência Social apresentou Relatórios Financeiros da Prestação de Contas dos meses
de Abril, Maio, Junho e Julho de 2017 para deliberação. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios
Financeiros da Prestação de Contas dos meses de Abril, Maio, Junho e Julho de 2017 do Fundo Municipal de
Assistência Social, referente aos recursos Próprios e Federais e constatou que as despesas executadas estão de
acordo com os gastos previstos para os projetos e programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento
Social do município de Morrinhos – Goiás. A Secretaria de Desenvolvimento Social através da conselheira
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Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, apresentou os Demonstrativos dos Serviços, Programas do Governo Federal,
IGD SUAS e IGD Bolsa Família do ano de 2016 do SUAS – Sistema Único da Assistência Social para
deliberação, mas devido ao horário a deliberação dos demonstrativos ficou para a próxima reunião do conselho,
que será agendado em outubro de 2017. Finalizando a pauta da reunião, eu Cristiane Teixeira Lima, dato e assino
a presente ata que será assinada pelos conselheiros e demais participantes da reunião que assinaram a frequência:
Maria Madalena R. dos Santos Sfair, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Ivonete Elias Cândido Silva, Lidiane
Honória da Silva Rodrigues, João Nunes de Melo, Juca Ribeiro Correia, Anacele Gomes Almeida, Maria
Bethânia Neves Ferreira e Laura Garcia Brito, e que a frequência estará em anexo a ata. Morrinhos, 27 de
setembro de 2017.
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