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Ata de nº 63. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos sete 

dias do mês de junho 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 deu 

inicio a reunião dando bom dia a todos e agradecendo a presença de cada um. A secretaria executiva do 

Conselho apresentou a pauta da reunião e apresentou a necessidade da formação de uma nova Comissão de 

Plantão, os conselheiro Marcelo Defendi, Marilinner Martins de Carvalho e Cristiane Mendes Morais se 

dispuseram a participar; O Conselho resolve deliberar a aprovação da Comissão de Plantão para 

acompanhamento das denúncias de violência e violação contra a pessoa idosa nos meses de Junho e Julho 

de 2018el.  Logo após, a Presidente do Conselho relatou um pouco das visitas que ela e as Conselheiras 

Dalva Divina da Silva Barbosa e Marilinner Martins de Carvalho fizeram às obras das Entidades: 

Associação Evangélica Cultural e Filantrópica BETESDA e Lar Espírita José Passos; As mesmas 

descreveram ao conselho a situação de cada uma delas, a entidade Associação Evangélica Cultural e 

Filantrópica BETESDA se encontra em fase de acabamento, faltando apenas alguns detalhes, O Lar 

Espírita José Passos está em fase de construção, tendo apenas sua primeira etapa da obra concluída. A 

Secretaria Executiva do Conselho apresentou a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa; O Conselho 

resolve deliberar a validação da Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa - Decreto N° 9.328, de 3 de 

Abril de 2018 da Presidência da República, no município de Morrinhos – Goiás. Foram apresentados 

também os termos aditivos já confeccionados e pedido de um novo termo aditivo da Assistência Cultural e 

Filantrópica BETESDA; O Conselho resolve deliberar a aprovação de terceiro Termo Aditivo de 

prorrogação e ratificatório ao Termo de Fomento 004/2017, com Recursos do Fundo Municipal do Idoso – 

FMI, conforme solicitado pela Entidade Assistência Cultural e Filantrópica Evangélica BETESDA. Os 

conselheiros foram informados pelo Secretaria do Conselho que o prazo de entrega do Relatório de 

Monitoramento do Parceiro do Idoso foi estipulado até o dia 11 de Junho de 2018. A Conselheira Ruth 

Corcelli informou a respeito da Mobilização do dia 15 de junho “Dia Mundial de Conscientização da 

Violência contra a Pessoa Idosa” e que no dia 13 de Junho aconteceria um café da manhã na Vila Vida. A 

Secretaria Executiva do Conselho informou sobre o Seminário no MP-GO que discutirá o Combate a 

Violência Contra a pessoa idosa, os Conselheiros então decidiram que a Representante da Estratégia Brasil 

Amigo da Pessoa Idosa, Ana Flávia Vieira representaria também o Conselho Municipal do Idoso de 

Morrinhos – GO.  O Conselho também foi informado sobre o Edital do Nacional dos Direitos da Pessoa 

Idosa.  A Equipe das Ações Estratégicas do PETI apresentou aos Conselheiros o cronograma de atividades. 

A Secretaria Executiva do Conselho comunicou que o Curso de Joia Têxtil acontecerá do dia 18 ao dia 29 

de Junho e questionou a possibilidade da locação de um Ônibus para as idosas; O Conselho resolve não 

deliberar. A Associação Cultural e Educativa IBI – ACEI apresentou projeto para Chancela de 

arrecadação; O Conselho resolve deliberar a aprovação do Certificado para Captação de Recursos 
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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.  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: Ana Flávia Vieira(Representante Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa),Cristiane 

Mendes Morais, Dalva Divina da Silva Barbosa, Gleide Maria Barbosa, Ivonete Elias, Marcelo 

Defendi, Marilinner Martins de Carvalho, Priscila Corcelli Barbosa, Ruth Corcelli de Oliveira 

Barbosa, A frequência estará em anexo a ata.  Morrinhos, 07 de Junho de 2018.  

 

 

 

 

  


