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Ata de nº 66. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos 

dezessete dias do mês de setembro 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. A Secretaria Executiva do Conselho informou a 

respeito da prorrogação do mandato do Conselho Municipal do Idoso; O Conselho resolve 

deliberar a aprovação da Prorrogação do Decreto nº 561, de 15 de agosto de 2016, que nomeia 

integrantes do Conselho Municipal do Idoso por um período de 02 (dois) meses, com data 

retroativa de 15 de agosto a 15 de outubro de 2018, devido a Secretaria Executiva estar 

organizando os Ofícios de solicitação de indicação dos novos membros que farão parte da nova 

composição do conselho. Os conselheiros foram notificados que a segunda prestação de contas da 

Entidade Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello referente a recursos de 2018 se encontra na 

Secretaria Executiva do Conselho para análise pela Comissão de Monitoramento e Avaliação. Foi 

apresentado o termo aditivo de prazo da Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello; O Conselho 

resolve deliberar a aprovação do 1º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 002/2018, que tem 

por objetivo a prorrogação do prazo pelo período de 120 (cento e vinte) dias, contados da data 

antes estabelecida para seu vencimento, ou seja, com a prorrogação o término de sua vigência 

ocorrerá em 29 de dezembro de 2018. A Secretaria Executiva do Conselho comunicou as 

primeiras prestações de contas da entidade Centro Espírita Luz e Caridade  e também do SENAI 

já estão prontas, alem da terceira e ultima prestação de contas de recursos de 2017 da Entidade 

Assistência Cultural e Filantrópica Evangélica Betesda. Os Conselheiros foram informados da 

palestra sobre a Estratégia Brasil Amigo  da Pessoa Idosa no dia 18 de Setembro às 13:30 em 

Goiânia, e também, da reunião dia 27/09 às 08:30 no Auditório do Centro Administrativo, 

referente ao mesmo assunto.  Foram apresentados os gastos com o evento de entrega dos 

certificados do curso de artesanato têxtil e do evento de inauguração do Centro Dia; O Conselho 

resolve deliberar a aprovação de recursos do Fundo Municipal do Idoso, a serem gastos com ações de 

promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da pessoa idosa, a fins de mobilização social e na 

articulação para a defesa dos direitos. Os recursos foram utilizados na solenidade de entrega dos 

Certificados das alunas que concluíram as Oficinas do Curso de Artesanato Têxtil, referente ao projeto 

Mãos Solidárias – Projeto de Qualificação Inicial e Continuada e Promoção da Inclusão Social para os 

Idosos de Morrinhos, em parceria com  a CIA Hering através da Fundação Hermann Hering e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI – DR/Goiás, que será realizada dia 28 de agosto de 2018, 
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no Teatro Juquinha Diniz. Os recursos serão gastos com aquisição de Materiais de expediente e Prestação 

de serviços de decoração: 01 resma de papel vergê, 03 pasta L A4, 01 prestação de serviço de decoração; O 

Conselho resolve deliberar a aprovação de recursos do Fundo Municipal do Idoso, para aquisição de uma 

Placa de Homenagem ao Banco Santander AS / Programa Parceiro do Idoso no valor de R$ 161,00 (cento 

e sessenta e um reais), em reconhecimento pelo compromisso de responsabilidade social, pela parceria na 

participação e contribuição pelo seu importante trabalho através do Programa Parceiro do Idoso, na 

promoção do fortalecimento dos Conselhos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da pessoa 

idosa na comunidade morrinhense. O Programa Parceiro do Idoso, que através do Fundo Municipal do 

Idoso contribuiu com recursos financeiros para a Reforma e Ampliação do Centro Dia Antônio Teodoro da 

Instituição Assistência Cultural e Filantrópica Evangélica Betesda, o qual foi inaugurado dia 03 de 

setembro de 2018. Os Conselheiros foram comunicados a respeito da viagem para Olhos D’Àgua que as 

idosas concluintes do curso de Artesanato fariam no dia 26/09/2016; Também foram informados do Edital 

Eurofarma a da necessidade da escolha de um projeto; O Conselho resolve deliberar a aprovação da 

Proposta de Ação a ser Inscrita no Edital de Prospecção e Seleção de Projetos Incentivados via Imposto de 

Renda (IR) desenvolvido pela Eurofarma através da Lei do Fundo Municipal do Idoso, e tem como 

objetivo fortalecer a sociedade e o apoio a programas sociais e de saúde através de Leis de Incentivo 

Fiscal. A proposta é coerente com os critérios e finalidades que a legislação estabelece para utilização dos 

recursos do Fundo Municipal do Idoso; O Conselho resolve deliberar a aprovação 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, da responsabilidade do conselho 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, da 

Proposta de Ação da entidade:  Associação Cultural e Educativa IBI - ACEI, CNPJ nº 12.152.878/0001-

21, com sede em Morrinhos – Goiás, sito a Rua FC-05 Quadra 07 Lote 01 – Setor Felício Chaves, que 

apresentou o Projeto: MOVIMENTO E AÇÃO / CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS, a 

ser Inscrita no Edital de Prospecção e Seleção de Projetos Incentivados via Imposto de Renda (IR) 

desenvolvido pela Eurofarma através da Lei do Fundo Municipal do Idoso, e tem como objetivo fortalecer 

a sociedade e o apoio a programas sociais e de saúde através de Leis de Incentivo Fiscal. A proposta é 

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

Municipal do Idoso. Este encaminhamento será executado, caso o projeto seja escolhido para o aporte 

financeiro. A Secretaria Executiva comunica a respeito da solicitação de envio de projetos para 2019 da 

Monsanto e que seus temas prioritários se tratam de educação, alimentação e nutrição alem de inclusão, 

diversidade e agricultura; As entidades que possuem chancela para participar são: Assistência Infantil 

Dona Lourdes de Mello, Associação Cultural e Educativa IBI e Fundação Banco de Olhos; O Conselho 
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resolve deliberar a aprovação da Proposta de Ação a ser Inscrita no Edital de Processo de Seleção de 

Projetos 2019 para a Monsanto, com o intuito de melhorar o processo de captação e monitoramento de 

resultados dos projetos apoiados pela Monsanto, através de incentivos fiscais. Os temas prioritários serão: 

Educação (se possível focado em ciências), Alimentação e Nutrição, Inclusão Social, Diversidade e 

Agricultura; O Conselho resolve deliberar a aprovação 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, da 

responsabilidade do conselho 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, da Proposta de Ação da 

entidade:  Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello, CNPJ nº 02.666.550/0001-70, que 

apresentou o Projeto: Vida e Movimento Saudável / Espaço de Convivência para Idosos 

(Manutenção do Projeto) – 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, a ser Inscrita no Edital de Processo de 

Seleção de Projetos 2019 para a Monsanto, com o intuito de melhorar o processo de captação e 

monitoramento de resultados dos projetos apoiados pela Monsanto, através de incentivos fiscais, com o 

tema prioritário de Inclusão Social e Diversidade. A proposta é coerente com os critérios e finalidades que 

a legislação estabelece para utilização dos recursos do Fundo Municipal do Idoso. Este encaminhamento 

será executado, caso o projeto seja escolhido para o aporte financeiro. A Secretaria Executiva do Conselho 

informou que o resultado da renovação das propostas apoiadas pelo Programa Parceiro do Idoso – 2018 

para 2019, será no final do mês de setembro. Os Conselheiros foram informados do interesse da Secretaria 

Executiva de enviar uma Nota técnica para os hospitais de Morrinhos a respeito da saúde do idoso; O 

Conselho resolve deliberar a aprovação de envio de uma Nota Técnica para aos Hospitais Públicos e 

Privados do Município de Morrinhos – GO: Hospital Municipal de Morrinhos, Hospital Nossa Senhora do 

Carmo e Casa de Saúde Silvio de Mello, sobre a Saúde do Idoso – O direito a ter um acompanhante.                                         

O documento foi elaborado por Natalia Carolina Verdi, Advogada, bacharel em direito pela 

Universidade São Judas Tadeus, cursou Especialização em Direito Médico, Odontológico e 

Hospitalar pela Escola Paulista de Direito, Especialização em Direito da Medicina na 

Universidade de Coimbra, e cursa Mestrado em Gerontologia Social pela PUC-SP. É professora 

convidada de cursos de pós-graduação e palestrante nas áreas do Direito e da Gerontologia. 

OAB/SP 237.141. E-mail: nvadvogada@gmail.com. Segue em anexo o documento na íntegra 

para conhecimento dos hospitais e para cumprimento a lei e o Estatuto do Idoso, eu Cristiane 
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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 da Silva , Cleide Maria da Silva Vitor, Cristiane Mendes 

Morais, Gleide Maria Barbosa, Handus Máximo Roriz, Ivonete Elias Cândido Silva, Ruth 

Corcelli de Oliveira Barbosa, e Jamil Aparecido Vieira (como representante da Entidade IBI), 

Morrinhos – Goiás, 17 de Setembro de 2018. 

 

 

  


