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Ata de nº 68. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos 

doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, as 14 horas, nas dependências da Sala dos 

Conselhos no Centro Administrativo, situado na Rua Dom Pedro II nº 679 – Centro. A presidente 

do Conselho Marilinner Martins de Carvalho começa a reunião agradecendo a presença de todos e 

deu início a pauta informando a respeito das visitas realizadas no Centro Dia Antônio Teodoro e 

na nova sede do Lar Espírita José Passos pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, o 

conselheiro Marcelo Defendi elogiou o Centro Dia pela organização e empenho de todos 

envolvidos. Dando continuação, a Secretaria Executiva do Conselho informou a respeito de gastos 

com aquisição de 03 suportes para CPU e estabilizadores; O Conselho resolve deliberar a 

aprovação de recursos do Fundo Municipal do Idoso, para aquisição de três suportes de CPU e 

estabilizadores para sala do Conselho no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Os 

Conselheiros foram informados que a Entidade Fundação Banco de Olhos de Goiás – FUBOG, foi 

contemplada com o projeto: “Um novo futuro para os idosos de Morrinhos”, a Secretaria 

informou que ainda não havia conhecimento do valor; A Entidade ACEI – Associação Cultural e 

Educativa IBI que também foi inscrita no Edital da Eurofarma, não foi contemplada. Foi 

apresentada a solicitação de deliberação do Conselho sobre a inauguração da nova sede do Lar 

Espírita José Passos, o Conselheiro Marcelo Defendi explicou que caso a inauguração acontecesse 

na data prevista, o Lar estaria sem os móveis; O Conselho resolve deliberar aprovação do pedido 

de inauguração da nova sede do Lar Espírita José Passos para o ano de 2019, o qual foi solicitado 

pela Entidade Centro Espírita Luz e Caridade. A Entidade aguarda o recebimento dos recursos 

que serão destinados no ano de 2019 do Programa Parceiro do Idoso do Banco Santander para 

aquisição de equipamentos e mobiliários, a inauguração será agendada após equipagem completa 

do novo lar. As Entidades Centro Espírita Luz e Caridade, Assistência Infantil Dona Lourdes de 

Mello e SENAI apresentaram a solicitação de Termo de Aditivo do Termo de Fomento; O 

Conselho resolve deliberar a aprovação de Termo Aditivo do Termo de Fomento 003/2018, 

conforme solicitado pela Entidade Centro Espírita Luz e Caridade, prorrogando o prazo para o dia 

28 de fevereiro de 2019. O Conselho resolve deliberar a aprovação do 2º Termo Aditivo do 

Termo de Fomento 002/2018, conforme solicitado pela Entidade Assistência Infantil Lourdes de 

Mello, prorrogando o prazo para 120 dias; O Conselho resolve deliberar a aprovação de Termo 

Aditivo do Termo de Fomento 005/2018, conforme solicitado pela Entidade Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI, prorrogando o prazo para 150 dias. A Secretaria Executiva 
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apresentou o relatório financeiro do mês de outubro analisado pela Comissão de Orçamento e 

Finanças; O Conselho resolve deliberar a aprovação do Relatório Financeiro referente a prestação 

de contas do mês de Outubro 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. Foram apresentadas prestações de três 

entidades para deliberação. A Entidade Assistência Infantil Dona Lourdes Mello apresentou a 2ª 

prestação de contas; O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prestação de Contas da 2ª 

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. A Entidade Centro Espírita Luz 

e Caridade apresentou a 1ª e a 2ª prestação de contas; O Conselho resolve deliberar a aprovação 

das Prestações de Contas das 2ª e 3ª Parcelas dos recursos recebidos pela da entidade CENTRO 

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

referente ao Projeto: “Lar Espírita José Passos”, 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 Entidade Assistência Cultural 

e Filantrópica Evangélica Betesda apresentou sua 3ª e última prestação de contas Deliberar a 

aprovação da Prestação de Contas da 3ª Parcela e última dos recursos recebidos pela da entidade 

ASSITSÊNCIA CULTURAL E FILANTRÓPICA EVANGÉLICA BETESDA, CNPJ: 

02.504.302/0001-22, com sede em Morrinhos-Goiás, referente ao Projeto: “CENTRO DIA 

ANTÔNIO TEODORO”, 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. Finalizando a pauta da reunião, eu 

Cristiane Teixeira Lima Secretária Executiva, dato [e assino a presente ata que também será 

assinada pela Presidente Marilinner Martins de Carvalho e que os Conselheiros e demais 

participantes relacionados assinarão a frequência: Aparecida Eterna Cunha de Paula, Cristiane 
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Mendes Morais, Eulícia Vaz da Costa, Gleide Maria Barbosa, Jânio Batista dos Santos, Marcelo 

Defendi, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e Telma Morais de Oliveira Vieira. Morrinhos – 

Goiás, 12 de dezembro de 2018. 

 

 

  


