
Ata de nº 65 de 10 de agosto de 2018. Página 1 
 

Ata de nº 65. Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, 

realizada aos dez 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 a Presidente do Conselho Andiara Jungmann 

informou que a entidade Assistência Cultural e Filantrópica Evangélica BETESDA solicitou esta 

reunião para apresentar os documentos de renovação, uma vez que não tinham apresentado em 

tempo hábil da reunião dia 07 de agosto de 2018 para apreciação desta renovação pelo conselho 

para a Renovação da Proposta de Ação do Programa Parceiro do Idoso – 2018 para o ano de 2019, 

reunião em que o conselho analisaria e aprovaria a proposta para envio da documentação para o 

Programa Parceiro do Idoso. O Conselho informou que possui prazos estabelecidos no edital e 

critério de avaliação e seleção para a renovação das propostas, que a entidade acima citada, foi 

avisada da reunião e de todos os relatórios de monitoramento e avaliação que o Programa Parceiro 

do Idoso solicitou, os quais não foram enviados dentro dos prazos estabelecidos. A conselheira Ruth 

Corcelli agradeceu a todos pela presença e informou sobre a responsabilidade do conselho, falando 

que o conselho tem uma transparência e credibilidade muito grande, que houve um crescimento na 

busca dos recursos. A Presidente do conselho passou a palavra para a entidade Assistência Cultural 

e Filantrópica Evangélica BETESDA e as explicações necessárias que a Senhora Cicília Rosa da 

Silva Souza apresentou as justificações e falou da importância do projeto Centro Dia e da 

importância dos recursos para a manutenção do projeto e logo após passou a palavra para o 

Presidente da instituição Senhor João Batista Pereira Varão, o qual também informou que a Certidão 

da Controladoria Interna do Município de Morrinhos aprovando a prestação de contas  dos recursos 

repassados no ano de 2017 já se encontrava aprovada e que realmente foi uma falha da entidade a 

não apresentação dos documentos solicitados dentro do prazo e que ele estava viajando e não sabia 

dos prazos mas que os conselheiros analisassem seu pedido para que a Proposta de ação fosse aceita 

e encaminhada. Os Senhores Wesley Nunes e Handus Máximo representantes da entidade Centro 

Espírita Luz e Caridade informaram sobre o Projeto Lar Espírita José Passos e indagou da 

importância dos recursos para a finalização da obra e início da execução dos serviços. A Secretária 

do Conselho Cristiane Teixeira Lima esclareceu que todos os procedimentos para que a entidade 

pudesse apresentar os documentos foram feitos e informou a instituição sobre todos os relatórios 

enviados pelo Programa Parceiro do Idoso e datas dos prazos de reenvio e sobre a Renovação das 
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propostas para o ano de 2019. Conselheiros e ouvintes tiveram suas falas na reunião sobre o assunto 

e logo após a conselheira Cristiane Mendes Morais sugeriu que o conselho se reunisse sozinhos 

para a discussão e deliberação da solicitação. Os conselheiros solicitaram esclarecimentos e a 

Secretaria Executiva do Conselho informou que os recursos repassados para a entidade no ano de 

2017 e que de acordo com o Plano de Trabalho os recursos deveriam ser gastos até o final do ano 

de 2017 a que somente em julho de 2018 foi finalizado os gastos e apresentado a prestação de contas 

dos recursos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), informou também que os Relatórios 

de Monitoramento e Avaliação não foram enviados pela entidade nos prazos estabelecidos e 

também a proposta de ação para a renovação também não foi apresentada na reunião anterior.                       

A Secretária Cristiane Teixeira Lima informou também que os recursos da 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”, ainda não foram 

repassados e as atividades ainda não foram iniciadas, pelo motivo que a entidade não executou a 

obra no prazo estabelecido, finalizando as reformas e ampliações em julho de 2018 e também não  

apresentou ao conselho o Plano de Trabalho para 2018 para a viabilização do Termo de Fomento 

junto ao município. 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 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. Que a proposta deverá dar 

sequência a que foi iniciada em 2018 a partir do apoio realizado pelo Programa Parceiro do Idoso, 

comtemplando aperfeiçoamentos e correções realizadas no decorrer do ano. A proposta deverá ser 

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

Fundo dos Direitos do Idoso. Ressaltou-se que de acordo com as ORIENTAÇÕES PARA A 

RENOVAÇÃO DAS PROPOSTAS APOIADAS PELO PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO as 

condições legais para o envio das propostas de renovação seriam a execução da proposta em 2018, 
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o desenvolvimento da proposta, especialmente no que se refere ao início do efetivo atendimento os 

idosos, atingindo seus objetivos e beneficiários dentro do orçamento proposto; resultados obtidos 

em 2018; clareza da proposta de continuidade quanto ao problema a ser enfrentado, seus objetivos 

e resultados esperados; proposta que apresentem potencial para a transformação de ameaças ou 

violações de direitos; priorizem o atendimento de públicos em situação de risco ou submetidos a 

violências e violações de direitos; estejam alinhados com os princípios estabelecidos nos marcos 

legais e/ ou planos nacionais; apresentem ações de monitoramento e avaliação dos resultados; 

consistência orçamentária; cumprimento com os prazos de envio dos relatórios de monitoramento; 

cumprimento dos prazos para emissão da DBF e as retificadoras quando necessário e ações efetivas 

para a sustentabilidade do projeto. Diante do exposto o Conselho resolve deliberar a não renovação 

da proposta de ação para a apresentação ao Programa Parceiro do Idoso da entidade Assistência 

Cultural e Filantrópica Evangélica BETESDA, com o Projeto: “Centro-Dia”. 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, Cleide Maria da Silva 

Vitor, Cristiane Mendes Morais, Gleide Maria Barbosa, Ivonete Elias Cândido Silva, Ruth Corcelli 

de Oliveira Barbosa, Roberto Frauzino Pereira, Priscila Corcelli Barbosa, Cicília Rosa da Silva 

Souza, João Batista Pereira Varão, Janaína Campos, Handus Máximo Roriz e Wesley nunes dos 

Santos, Morrinhos – Goiás, 10 de agosto de 2018. 

 

 

  


