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Ata de nº 61. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos oito dias 

do mês de janeiro de dois mil e dezoito, as 14horas, nas dependências da Sala dos Conselhos no Centro 

Administrativo, situado na Rua Dom Pedro II nº 679 – Centro. A Presidente do Conselho Andiara Jungmann 

Godoy, iniciou a Reunião cumprimentando a todos e agradecendo pela presença e em seguida deu-se início 

a pauta do dia. A Secretaria Executiva do Conselho informou os resultados dos editais e das chancelas 

referente as entidades que estavam em busca de recursos através do Fundo Municipal do Idoso, informou 

que a Fundação Banco de Olhos de Goiás, não conseguiu arrecadação de recursos, a Assistência Infantil 

Dona Lourdes de Mello e a Associação Cultural e Educativa IBI – ACRE que se inscreveram no Edital do 

Sul América, seus projetos não foram selecionados, mas que a Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello 

conseguiu arrecadação através da empresa Monsanto/ Monsoy o valor de R$ 240.000,00, o Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial – SENAI Goiás também conseguiu arrecadação através da CIA Hering o valor 

de R$ 80.000,00 e que os recursos da Renovação do Termo de Colaboração do Banco Santander para as 

entidades Centro Espírita Luz e Caridade e Associação Cultural Filantrópica e Evangélica Betesda foram 

depositados na conta do Fundo o valor total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). A Presidente do 

conselho solicitou deliberação dos repasses para a solicitação de Projeto de Lei na Câmara Municipal de 

Morrinhos e posteriormente a confecção do Termo de Fomento entre as entidades que serão contempladas 

com os respectivos recursos. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos valores a serem repassados para 

as Propostas de Ação das entidades que firmarão Termo de Fomento com o Município de Morrinhos – Goiás, 

referente aos recursos financeiros obtidos através da Renovação das Propostas Apoiadas pelo Programa 

Parceiro do Idoso  - 2017, do Banco Santander – Edital de Seleção 2016/2017, repassado ao Fundo Municipal 

do Idoso em dezembro de 2017, por meio do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás: 

Assistência Cultural e Filantrópica Evangélica BETESDA, Projeto: “Centro-Dia” – Centro de cuidados 

diurnos destinados à oferta de cuidados para pessoas idosas com algum grau de vulnerabilidade ou 

dependência. (Manutenção do Serviço e aquisição de equipamentos para implementação do Centro Dia), o 

valor de R$ 350.000,00 e Centro Espírita Luz e Caridade, Projeto: “Lar Espírita José Passos”, Acolhimento 

Institucionalizado de Longa Permanência com Assistência Integral à Pessoa Idosa em Regime de Internato, 

Garantindo Promoção e Amparo. (Construção/Conclusão da 2ª etapa da nova sede do Lar Espírita José 

Passos e Atendimento, o valor de R$ 450.000,00. O Conselho resolve deliberar a aprovação do valor a ser 

repassado para o Projeto: “ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS”, da Entidade Assistência 

Infantil Dona Lourdes de Mello, conforme processo de captação e monitoramento de resultados dos projetos 

apoiados pela Monsanto/ Monsoy, através de Certificado para Captação de Recursos via Chancela nº 

002/2017 do CMDCA e Incentivos Fiscais no Portal de Responsabilidade Social da Monsanto/ Monsoy, 

repassado ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2017, por meio do Conselho Municipal do Idoso 

de Morrinhos – Goiás, o valor a ser repassando para a entidade é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
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informamos ainda que o valor repassado ao Fundo Municipal do Idoso é de R$ 240.000,00 (duzentos e 

quarenta mil reais), portanto deve-se observar, quando da destinação, que o valor equivalente de 20% (vinte 

por cento) da arrecadação será destinada ao Fundo Municipal do Idoso - FMI, nos termos do art. 260 da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, alterada pela Lei nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, e da Instrução 

Normativa RFB nº 1.131, de 21 de fevereiro de 2011 e nº 267, de 23 de dezembro de 2002, Resolução 

023/2017 e Resolução 137/2010 do CONANDA.  O Conselho resolve deliberar a aprovação do valor a ser 

repassado para o Projeto: “ARTESANATO – PROJETO DE QUALIFICAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL PARA OS IDOSOS DE MORRINHOS”, da 

Entidade Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – DR/Goiás, CNPJ nº 03.783.850/0001-

00, conforme processo de captação através de Certificado para Captação de Recursos via Chancela nº 

004/2017 do CMDCA, doados pela Empresa CIA Hering e repassado ao Fundo Municipal do Idoso em 

dezembro de 2017, por meio do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, o valor a ser repassando 

para a entidade é de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), informamos ainda que o valor repassado ao 

Fundo Municipal do Idoso é de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), portanto deve-se observar, quando da 

destinação, que o valor equivalente de 20% (vinte por cento) da arrecadação será destinada ao Fundo 

Municipal do Idoso - FMI, nos termos do art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, alterada pela Lei 

nº 8.242, de 12 de outubro de 1991, e da Instrução Normativa RFB nº 1.131, de 21 de fevereiro de 2011 e nº 

267, de 23 de dezembro de 2002, Resolução 023/2017 e Resolução 137/2010 do CONANDA. A Secretaria 

Executiva do Conselho apresentou os relatórios financeiros dos meses de novembro e dezembro de 2017 do 

FMI para deliberação. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros das Prestações 

de Contas dos meses de Novembro e Dezembro de 2017 do Fundo Municipal do Idoso, e que as despesas 

executadas estão de acordo com os gastos previstos conforme Plano de Ação e Aplicação do Conselho 

Municipal do Idoso de Morrinhos - Goiás. Foi solicitado a renovação da Comissão de Plantão do CMI. O 

Conselho revolve deliberar a aprovação da Comissão de Plantão para acompanhamento das denúncias de 

violência e violação contra a pessoa idosa nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2018, COMISSÃO: Andiara 

Jungmann Godoy; Luciana Ferreira Rosa Bezerra e Marcelo Defendi. Foi apresentado também a prestação 

de contas total dos recursos repassados para a entidade Centro Espírita Luz e Caridade para aprovação. O 

Conselho resolve deliberar a aprovação da Prestação de Contas Total, da entidade CENTRO ESPÍRITA LUZ 

E CARIDADE, CNPJ: 01.175.132/0001-17, com sede em Morrinhos-Goiás, na Praça Raul Nunes nº 70 – 

Centro, referente ao Projeto do Edital de Seleção 2016 do PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, 

desenvolvido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e teve como objetivo divulgar e realizar a captação de 

recursos financeiros perante seus clientes e funcionários, passíveis de dedução do Imposto de Renda, para o 

Fundo Municipal do Idoso - FMI, visando fortalecer as atividades e objetivos dos Conselhos Municipais dos 

Idosos, o valor total do auxílio foi de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), que foram aplicados conforme 
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o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento nº 005, de 16 de março de 2017, no Projeto Lar 

Espírita José Passos, “Acolhimento Institucionalizado de Longa Permanência com Assistência Integral à 

pessoa Idosa em Regime de Internato, Garantindo Promoção e Amparo”.(Construção da 1ª. Etapa da nova 

sede do Lar Espírita José Passos e Atendimento). A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMI, o 

Controle Interno do Município e o Gestor da Pasta, avaliaram as prestações de contas e constataram que os 

documentos apresentados encontram-se de acordo com as regras estabelecidas no convênio. Finalizando a 

pauta da reunião, eu Cristiane Teixeira Lima Secretária Executiva, dato e assino a presente   ata   que   também 

será assinada pela Presidente Andiara Jungmann Godoy e que os Conselheiros e demais participantes 

relacionados assinarão a frequência: Avenir Divino de Oliveira, Cleide Maria Barbosa, Dalva Divina da 

Silva Barbosa, Eliete Abadia de Jesus, Erley Borges de Oliveira, Gleide Maria Barbosa, Ivonete Elias 

Cândido Silva, Luciana Ferreira Rosa Bezerra , Marcelo Defendi , Priscila Corcelli Barbosa  e Ruth Corcelli 

de Oliveira Barbosa. A frequência estará em anexo a ata.  Morrinhos, 08 de janeiro de 2018.  

  


