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Ata de nº 62. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos treze 

dias do mês de abril de dois mil e dezoito, as 09horas, nas dependências da Sala dos Conselhos no Centro 

Administrativo, situado na Rua Dom Pedro II nº 679 – A presidente do conselho Andiara Jungmann dá 

inicio a reunião cumprimentando todos e agradecendo pela presença e então apresenta a pauta da reunião. 

Logo no inicio foi exposto a necessidade de duas outras Comissões. Uma Comissão de Monitoramento e 

Avaliação do Conselho para acompanhamento da execução do projeto e análise das Prestações de Contas 

dos Recursos repassados para as entidades através do FMI. O Conselho resolve Deliberar a aprovação da 

Comissão com seguinte composição: Dalva Divina da Silva Barbosa, Eliete Abadia de Jesus, 

Gleide Maria Barbosa e Rosana Aparecida dos Reis Lima. A outra Comissão seria de plantão dos 

meses de abril e maio de 2018. Deliberar a aprovação da Comissão com seguinte composição; 

Andiara Jungmann e Marcelo Defendi. Foi abordado sobre o ofício do Rotary Club de Morrinhos 

sobre a alteração da conselheira Claudionora Rodrigues Menezes e também das visitas nas obras 

que estão acontecendo nas Entidades Centro Espírita Luz e Caridade e Assistência Cultural 

Filantrópica Evangélica Betesda. A Secretaria Executiva do Conselho apresentou o Plano de Ação 

e Aplicação referente ao ano de 2018. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Plano de 

Ação e Aplicação de 2018 do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos. Foram também 

apresentados os Relatórios Financeiros dos meses de janeiro, fevereiro e março. O Conselho 

resolve deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros referentes as prestações de contas dos meses de: 

janeiro, fevereiro e março de 2018 do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos 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. Dois novos Projetos foram apresentados para o Conselho, sendo o 

primeiro da Fundação Banco de Olhos. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Certificado para 

Captação de Recursos Financeiros através do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos que é constituído de 

contribuições de pessoas físicas e jurídicas com objetivo de financiar Projetos novos ou inovadores às 

políticas públicas para o idoso, priorizados e aprovados pelo CMI. As pessoas físicas podem destinar até 

6% do valor referente ao IR devido e as pessoas jurídicas até 1%. O outro projeto pertence a Assistência 

Infantil Dona Lourdes de Mello. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Certificado para Captação 

de Recursos Financeiros através do Fundo Municipal do Idoso que é constituído de contribuições de 

pessoas físicas e jurídicas com objetivo de financiar Projetos novos ou inovadores às políticas públicas 

para idosos, priorizados e aprovados pelo CMI. As pessoas físicas podem destinar até 6% do valor 

referente ao IR devido e as pessoas jurídicas até 1%. Os Conselheiros discutiram também a respeito da 

divulgação da mobilização do 15 de junho “Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa 

Idosa”. O Conselho resolve deliberar a aprovação para aquisição de materiais de divulgação (Banners e 
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Faixas), para mobilizações e campanhas do CMI – Conselho Municipal do Idoso. 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 e que os Conselheiros e demais participantes relacionados 

assinarão a frequência: Avenir Divino da Silva, Dalva Divina da Silva, Eliete Abadia de Jesus, Gleide 

Maria Barbosa, Marcelo Defendi e Rosana Aparecida dos Reis Lima. Morrinhos, 13 de abril de 2018. 

 

  


