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Ata de nº 64. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos 

sete dias do mês de agosto 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 início a reunião cumprimentando todos e agradecendo pela presença 

e então apresenta a pauta da reunião. Logo no início foi solicitado dois nomes para a Comissão de 

Plantão, os conselheiros Andiara e Marcelo se dispuseram a permanecer na comissão e o Conselho 

resolve deliberar a aprovação da Comissão de Plantão do Conselho Municipal do Idoso, para casos 

urgentes de Notificação de Denúncias Contra a Pessoa Idosa, referente aos meses de agosto e 

setembro de 2018, segue a composição: Andiara Jungmann Godoy e Marcelo Defendi. A Secretaria 

Executiva do Conselho apresentou o relatório financeiro dos meses de abril, maio e junho de 2018 

enviados pela Gestão do Fundo Municipal do Idoso para deliberação. O Conselho resolve deliberar 

a aprovação dos Relatórios Financeiros referente as prestações de contas dos meses de Abril, Maio 

e Junho 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 - Goiás. Foi apresentado também a Prestação de Contas da 1ª parcela dos recursos recebidos 

pela entidade Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello para deliberação. O Conselho resolve 

deliberar a aprovação da Prestação de Contas da 1ª Parcela dos recursos recebidos pela da entidade 

ASSISTÊNCIA INFANTIL DONA LOURDES DE MELLO, CNPJ: 02.666.550/0001-70, com sede 

em Morrinhos-Goiás, referente ao Projeto: “ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS”, tem 

por foco um atendimento maior ao idoso no desenvolvimento de atividades que contribuam no 

processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no 

fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de 

risco social. O valor da Prestação de Contas referente a 1ª Parcela é de R$ 79.700,00 (setenta e nove 

mil e setecentos reais), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo 

de Fomento nº 002, de 02 de março de 2018. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMI, 

o Controle Interno do Município e o Gestor da Pasta, avaliaram a prestação de contas e constataram 

que os documentos apresentados encontram-se de acordo com as regras estabelecidas no convênio. 

A Secretaria Executiva do Conselho informou que a entidade Assistência Cultural e Filantrópica 

Evangélica Betesda apresentou cópia da 3ª e última prestação de contas dos recursos recebidos de 

2017 e que o conselho está aguardando o parecer final da Secretaria de Controle Interno do 

Município para a deliberação da prestação e para a formalização do novo Termo de Fomento do a 
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entidade. O Conselho foi informado pela secretária Cristiane Teixeira Lima, que seria importante o 

conselho enviar um oficio as entidades SENAI e BETESDA solicitando informações e sobre as 

prestações de contas dos recursos recebidos e outros documentos. O Conselho resolve deliberar a 

aprovação de envio de Ofício formalizado para o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI – DR/Goiás, CNPJ nº 03.783.850/0001-00, solicitando a Prestação de Contas referente a 1ª 

parcela dos recursos recebidos do Fundo Municipal do Idoso, doados pela Empresa CIA Hering, 

para a execução do Projeto: “ARTESANATO – PROJETO DE QUALIFICAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA E PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL PARA OS IDOSOS DE 

MORRINHOS”, devido ao atraso da prestação de contas da 1ª parcela do recebimento dos recursos 

do Fundo Municipal do Idoso no valor de R$ 22.995,00 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e 

cinco reais) para que o conselho possa fazer o repasse dos recursos conforme o Plano de Trabalho 

apresentado e deliberar a aprovação de envio de Ofício formalizado para a entidade Assistência 

Cultural e Filantrópica Evangélica BETESDA, CNPJ nº 02.504.302/0001-22, solicitando os 

seguintes documentos: Balancete Geral Original da Prestação de Contas dos recursos do Fundo 

Municipal do Idoso pagos em 2017 e 2018 no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para 

serem aplicados no Projeto: “Centro-Dia” – Centro de cuidados diurnos destinados à oferta de 

cuidados para pessoas idosas com algum grau de vulnerabilidade ou dependência. (Reforma e 

ampliação do espaço físico para implantação do Centro Dia), solicitados pela Secretaria de Controle 

Interno do Município de Morrinhos Goiás e Plano de Trabalho dos recursos a serem repassados 

para a entidade referente a Renovação da Proposta de Ação do Programa Parceiro do Idoso para o 

ano de 2018 no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), contendo o início das 

atividades no 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). O Conselho Municipal do Idoso ressalta que os recursos de 2018 

ainda não foram repassados para a entidade, pelo motivo de estarem concretizando o Plano de 

Trabalho e a prestação de contas dos recursos recebidos em 2017. A Secretária do Conselho 

informou que no início do mês de julho de 2018 o Programa Parceiro do Idoso solicitou Relatório 

de Monitoramento e Avaliação dos Projetos em execução e que o prazo estabelecido era até o dia 

27 de julho de 2018 e que somente a entidade Centro Espírita Luz e Caridade apresentou o relatório 

referente ao Projeto Lar Espírita José Passos, o qual foi enviado na data estabelecida. Informou 

também sobre os documentos recebidos para a Renovação das Propostas apoiados pelo Programa 
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Parceiro do Idoso – 2018 para 2019, o prazo é até 10 de agosto de 2018 e os critérios de avaliação 

são: Resultados obtidos em 2018 na prestação dos serviços e construção; Cumprimento com os 

prazos de envio dos relatórios de monitoramento; Cumprimento dos prazos para emissão da 

Declaração de Benefícios Fiscais – DBF e as retificações quando necessário e Ações efetivas para 

sustentabilidade do projeto. O Conselheiro e representante da entidade Centro Espírita Luz e 

Caridade Senhor Marcelo Defendi, juntamente com o Senhor Handus Máximo Roriz Diretor 

Financeiro do Lar Espírita José Passos, apresentaram a Proposta de Renovação a ser apoiada pelo 

Programa Parceiro do Idoso 2018 para 2019 a fins de deliberação do conselho. O Conselho Resolve 

deliberar a aprovação do envio da Renovação da Proposta de Ação apoiada pelo Programa Parceiro 

do Idoso - 2018, desenvolvido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e tem como objetivo dar 

sequência a que foi iniciada em 2018 a partir do apoio realizado pelo Programa contemplando 

aperfeiçoamentos e correções realizadas no decorrer do ano para 2019. A proposta é coerente com 

os critérios e finalidades que a legislação estabelece para utilização dos recursos do Fundo 

Municipal do Idoso, a qual será encaminhada para o Processo de Seleção e critérios de avaliação 

do Programa Parceiro do Idoso.   A Renovação da Proposta de Ação com a entidade: CENTRO 

ESPÍRITA LUZ E CARIDADE, CNPJ: 01.175.132/0001-17, com sede em Morrinhos-Goiás, na 

Praça Raul Nunes nº 70 – Centro, será a continuidade do Projeto Lar Espírita José Passos, 

“Acolhimento Institucionalizado de Longa Permanência com Assistência Integral à pessoa Idosa 

em Regime de Internato, Garantindo Promoção e Amparo”. (Ampliação do atendimento, 

estruturação, equipagem, adequações, aperfeiçoamentos e qualidade na oferta do serviço).                       

O Conselho também delibera da responsabilidade do Conselho pela inclusão no Plano de Ação e 

no Plano de Aplicação do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás para 2019 e pelo 

encaminhamento da proposta para inclusão no Projeto de Lei Orçamentária Anual – LOA e Lei de 

Diretrizes Orçamentárias do Município para o ano de 2019, a ser examinado e aprovado pela 

Câmara Municipal de Morrinhos ainda em 2018, referente a renovação da Proposta de Ação.                 

A Secretaria Executiva do Conselho informa que até o momento a entidade Assistência Cultural e 

Filantrópica Evangélica Betesda não apresentou o Relatório de Monitoramento e também a 

Proposta de Renovação para 2019, porém e o Conselho deliberou pela não renovação da proposta 

de ação com a referida entidade, pelo motivo em que o processo dos recursos de 2017 repassados 

para a entidade ainda não foi finalizado, devido a prestação de contas da última parcela não ter sido 

aprovada pelo Controle Interno do município, que solicitou alguns documentos para finalização e 
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que os recursos de 2018 estão na conta do Fundo aguardando documentações por parte da entidade 

para que o conselho possa formalizar o Termo de Fomento e o repasse do referido recurso.                     

O Conselho recebeu Convite para participarem de um Seminário sobre o Controle Social dia 07 de 

agosto de 2018 às 13hs30 em Goiânia. A Conselheira Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa informou 

que está agendado um evento para entrega dos Certificados da Turma dos Cursos de Joias Têxteis 

do SENAI para o dia 21 de agosto de 2018 e que o conselho irá homenagear a empresa doadora dos 

recursos CIA Hering e a Fundação Hermann Hering e foi sugerido que os recursos do evento 

possam ser através dos recursos que foram repassados ao SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial e que a conselheira Ruth iria solicitar ao representante da instituição essa 

possibilidade. A Secretaria Executiva do Conselho informou que no dia 15 de agosto de 2018 este 

mandato se encerra e que iremos encaminhar os ofícios de indicação aos órgãos governamentais e 

não governamentais competentes para apresentarem os nomes para composição da nova gestão do 

Conselho Municipal de 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 

Godoy e que os Conselheiros e demais participantes relacionados assinarão a frequência: Andiara Jungmann 

Godoy, não governamental da Assistência Cultural e Educativa IBI; Cleide Maria da Silva Vitor, não 

governamental da Vila Vida; Cristiane Mendes Morais, governamental do Centro de Integração Idade Feliz; 

Dalva Divina da Silva Barbosa, não governamental da Fundação de Assistência Social Betuel; Eliete Abadia 

de Jesus, governamental da Secretaria de Educação; Gleide Maria Barbosa, não governamental da Vila Vida;  

Ivonete Elias Cândido Silva, não governamental da Fundação de Assistência Social Betuel; Marcelo 

Defendi, não governamental do Centro Espírita Luz e Caridade; Rosana Aparecida dos Reis Lima, 

governamental da Secretaria de Saúde; Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa governamental da Secretaria de 

Desenvolvimento Social e Handus Máximo Roriz, Diretor Financeiro do Lar Espírita José Passos, 

Morrinhos – Goiás, 07 de agosto de 2018. 

 

 

  


