Ata de nº 230. Ata da Reunião do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de
Morrinhos – Goiás, realizada ao dia seis do mês de dezembro de dois mil e dezoito, as 10horas, 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 dá início dando boas vindas a todos e a pauta tem início com a apresentação do resultado das
licitações de materiais de expediente e de equipamentos: O Conselho resolve deliberar a publicação do
resultado da Licitação de Materiais de Expediente, através de Recursos Federais e Próprio do FMAS –
Fundo Municipal de Assistência Social, a serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Social e
Programas, Projetos, Serviços e Benefícios Sócioassistenciais do município, terá vigência de até 22 de
fevereiro de 2019; O Conselho resolve Deliberar a publicação do resultado da Licitação com Recursos
Próprios, Federais e Estaduais do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, tendo como objetivo
Fornecimento de equipamentos, a serem utilizados na Secretaria de Desenvolvimento Social e Programas,
Projetos, Serviços e Benefícios Sócioassistenciais do município, terá vigência até 23 de agosto de 2019.
Foram apresentados termos aditivos de prorrogação de prazo dos contratos de gêneros alimentícios e
contratos de locação de locação de imóveis: O Conselho resolve deliberar a aprovação do 1º Termo
Aditivo tendo como objetivo a prorrogação do prazo para 70 (setenta) dias, referente aos Contratos de
Fornecimento de Gêneros Alimentícios, celebrado entre o Município de Morrinhos, através do Fundo
Municipal de Assistência Social-FMAS, para aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados nos
Programas, Projetos e Serviços Sócioassistenciais e Secretaria de Desenvolvimento Social; O Conselho
resolve deliberar a aprovação de Termos Aditivos tendo como objetivo a prorrogação do prazo para 12
(doze) meses, referente aos Contratos de Locação de Imóveis, celebrado entre o Município de Morrinhos,
através do Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS, para atendimento dos Programas, Projetos e
Serviços Sócioassistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social. A Secretaria Executiva do
Conselho apresentou a solicitação de aquisição de panfletos para serem utilizados na divulgação do
cadastramento do BPC/LOAS no Cadastro único. O Conselho resolve Deliberar a aprovação com
recursos do IGD Bolsa Família, para Aquisição de panfletos para serem utilizados na divulgação do
Cadastramento do BPC/LOAS no Cadastro Único (IGD Bolsa Família). Os conselheiros foram
informados da necessidade de aquisição de matérias para manutenção das piscinas do SCFV-Polo II para
continuidade das aulas de natação. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos recursos do IGD SUAS,
para aquisição de Materiais a serem utilizados na manutenção da estrutura física da piscina do SCFV –
Polo II – Jardim Romano, para as aulas de natação e entretenimento. A Conselheira Ruth Corcelli indicou
a necessidade de reforma do toldo do trenzinho para atender os programas sociais, escolas e etc.
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O Conselho resolve deliberar a aprovação com Recursos do IGD SUAS, a prestação de serviços de
forração do toldo do trenzinho para entretenimento das crianças atendidas no Programas, Projetos e
Serviços Sócioassistenciais. A Secretaria executiva do Conselho informou a respeito de um convênio de
repasses financeiros para a entidade Equoterapia de Morrinhos no valor de 26.400,00 dividido em doze
parcelas; O Conselho resolve Deliberar a aprovação do Convênio decorrente de repasse financeiro
destinado ao Projeto Social Associação de Equoterapia de Morrinhos, conforme a Lei Municipal nº 3.352,
de 27 de setembro de 2018. O Coordenador do programa bolsa família Vanderlei Rodrigues comunicou
que na última licitação 07 cadeiras secretárias fixas haviam sido compras e destinadas ao Bolsa Família,
mas pela necessidade do Polo I (CASMAN), estas precisaram ser levadas para lá e explicou que seria de
grande relevância a aquisição de mais 07 cadeiras secretárias para o Bolsa Família; O Conselho resolve
Deliberar a aprovação de transferência de 07 (sete) Cadeiras Secretárias Fixas que foram adquiridas para
o Programa Bolsa Família, para serem repassadas ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos Polo I – Setor Centro (antigo CASMAM), devido à necessidade do local; O Conselho resolve
deliberar a aprovação com recursos do IGD Bolsa Família, para aquisição de 07 (sete) Cadeiras
Secretárias Fixas para serem utilizadas no Programa Bolsa Família e Cadastramento Único. Foi
apresentada aos Conselheiros a prestação de contas dos recursos federais de 2017; O Conselho resolve
deliberar a aprovação dos Demonstrativos do Governo Federal /Sistema Único da Assistência Social
relativo a Prestação de Contas do ano de 2017: Demonstrativo Serviços/Programas do Governo Federal
Sistema Único da Assistência Social – Ano 2017; Demonstrativo para Co-financiamento do Governo
Federal Sistema Único da Assistência Social da Gestão IGD – SUAS – Ano 2017; Demonstrativo para
Co-Financiamento do Governo Federal Sistema Único da Assistência Social da Gestão IGD - PBF –
Programa Bolsa Família – Ano 2017. Foram também apresentados os relatórios financeiros para
deliberação referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2018,
dos recursos estaduais do FMAS; O Conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros
referente as Prestações de Contas dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho e
Agosto de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social, referente aos Recursos Estaduais Repassados
Fundo a Fundo, e constatou-se que até o momento não foram executadas nenhuma despesa e que estão de
acordo com o previsto para os projetos e programas assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento
Social do município de Morrinhos – Goiás. A Secretaria executiva do Conselho informou a respeito do
Projeto Progredir, este será repassado fundo a fundo, e explicou que o MDS irá publicar uma portaria
para que o Conselho possa deliberar o recurso. E por fim, o coordenador do programa Bolsa Família
salientou que a Comissão de Instância de Controle Social no SUAS do Programa Bolsa Família deve
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intensificar as visitas e acompanhar mais de perto o trabalho do programa. Finalizando a pauta da reunião,
eu Cristiane Teixeira Lima, dato e assino a presente ata que será assinada pelos integrantes do Conselho
presentes e demais participantes da reunião: Anacele Gomes Almeida, Helena Maria Ferreira da Silva,
Jamil Aparecido Vieira da Silva, Joelma dos Santos Araújo, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Shirlayne
Borges da Silva Vieira Barsanulfo e Vanderlei Rodrigues Gomes Junior, que a frequência estará em
anexo a ata. Morrinhos, 06 de dezembro de 2018.
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