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Ata de nº 69. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos 

trinta dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove, 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, 

a Secretaria Executiva do Conselho deu inicio a pauta da reunião apresentando os relatórios 

financeiros referentes aos meses de novembro e dezembro de 2018. O Conselho resolve Deliberar 

a aprovação dos Relatórios Financeiros referentes as prestação de contas do meses de Novembro e 

Dezembro 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 as deliberações de repasse de recurso das 

entidades Centro Espírita Luz e Caridade, Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello e Fundação 

Banco de Olhos de Goiás – FUBOG; O Conselho resolve deliberar a aprovação do valor a ser 

repassado para a Proposta de Ação da entidade que firmará Termo de Fomento com o Município 

de Morrinhos – Goiás, referente aos recursos financeiros obtidos através do Edital da Proposta 

Apoiada pelo Programa Parceiro do Idoso  - 2019, do Banco Santander – Edital de Seleção 

2018/2019, repassado ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2018, por meio do Conselho 

Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, no valor de R$ 420.664,00 (Quatrocentos e vinte mil e 

seiscentos e sessenta e quatro reais); O Conselho resolve deliberar a aprovação do valor a ser 

repassado para o Projeto: “VIDA E MOVIMENTO SAUDÁVEL” (Manutenção do Projeto no 

Casarão Rosa da Cultura Morrinhense), da Entidade Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello, 

conforme processo de captação e monitoramento de resultados dos projetos apoiados pela 

Monsanto do Brasil LTDA e Incentivos Fiscais no Portal de Responsabilidade Social, repassado 

ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2018, por meio do Conselho Municipal do Idoso 

de Morrinhos – Goiás, no valor de R$ 132.502,97 (Cento e trinta e dois mil, quinhentos e dois 

reais e noventa e sete centavos); O Conselho resolve deliberar a aprovação do valor a ser 

repassado para o Projeto: “Visão – Um Novo Futuro para a Pessoa de Morrinhos”, da Entidade 

FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS - FUBOG, conforme processo de captação de 

recursos via chancela e incentivos fiscais: Razão Social das empresas doadoras: EUROFARMA 

LABORATÓRIOS S/A, PAGSEGURO INTERNET S/A e Gasball Armazenadora e Distribuidora 

Ltda, repassados ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2018, por meio do Conselho 

Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, no valor de R$ 833.631,20 ( Oitocentos e trinta e três 
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mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte centavos). Os Conselheiros representantes da Entidade 

Centro Espírita Luz e Caridade Marcelo Defendi e Handus Máximo trouxeram ao Conselho as 

dificuldades financeiras que estão encontrando na gestão do Lar Espírita José Passos e solicitou 

que o Conselho deliberasse que os 30% dos recursos recebidos dos salários dos idosos que estão 

depositas em contas separadas dos próprios idosos, possam ser utilizados para o pagamento de 

recursos humanos do próprio projeto, Handus informou também que conversou com a Senhora 

Carmencita Balestra e solicitou uma sugestão para o assunto, que sugeriu levar a plenária do 

conselho para deliberação de uma resolução favorável e sugeriu também que a entidade tivesse 

uma única conta para o depósito dos 30% dos idosos, com controle individual de cada idoso, o 

Conselho decidiu solicitar ofício, e posteriormente formar uma comissão para ir ao Ministério 

Público discutir a respeito das possibilidades. 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 Mendes Morais, 

Enilta Aparecida dos Santos Marques, Eulícia Vaz da Costa, Handus Máximo Roriz, João 

Orlando Luiz, Lorrany Karla Soares P. Oliveira, Lucas de Moura Lima, Marcelo Defendi, Noeli 

Santana e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. Morrinhos – Goiás, 30 de janeiro de 2019. 

 

 

  


