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Ata de nº 71. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos 

onze dias do mês de março de dois mil e dezenove, as 08 horas e 30 minutos, 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 

a 3ª prestação de contas da Entidade Centro Espírita Luz e Caridade e da 1ª e 2ª prestação de 

contas da entidade SENAI, para deliberação, a análise foi feita pela Comissão de Orçamento e 

Finanças no dia 25 de fevereiro as 08hs; O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prestação 

de Contas da 3ª e última Parcela 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; O Conselho resolve deliberar a 

aprovação das Prestações de Contas das 1ª e 2ª Parcelas dos recursos recebidos pela da entidade 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, CNPJ: 

03.783.850/0001-00, com sede em Goiânia-Goiás, referente ao Projeto: “Artesanato – Projeto de 

Qualificação Inicial e Continuada e Promoção da Inclusão Social para os Idosos em Morrinhos”, 

tem por foco formação inicial e continuada na educação empreendedora no campo da moda no 

segmento de artesanato para atendimento, visando ampliar e fortalecer o processo de 

desenvolvimento da cidadania. A Secretaria Executiva do Conselho informou que os Projetos 

Governamentais que estão aptos a participar do Edital de Chamamento Público 001/2019 são: 

Núcleo São Francisco de Assis, Vila Vida (Casa Lar na modalidade residência), Centro de 

Integração Idade Feliz e os Programas Governamentais em parceria com instituições não 

governamentais: Centro de Artes e Espaço de Convivência Vida e Movimento Saudável, e 

solicitou inscrição dos mesmos no conselho. O Conselho deliberar a aprovação das inscrições dos 

Projetos Sociais Governamentais desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Social: 

Núcleo de Assistência Social São Francisco de Assis, Vila Vida (Casa Lar na modalidade 

residência), Centro de Integração Idade Feliz e Centro de Artes. Ficou decidido que os 

Conselheiros: Cristiane Mendes, Gleide Maria, Marcelo Defendi e a Presidente do Conselho 

Marilinner Martins visitarão estes programas. A Secretaria Executiva apresentou ao Conselho o 
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Edital de Chamamento Público para seleção dos projetos; O Conselho resolve deliberar a 

aprovação do Edital de Chamamento Público nº 001/2019 do Conselho Municipal do Idoso de 

Morrinhos – Goiás. Chamamento Público para seleção de propostas de implementação dos 

programas e ações governamentais e não governamentais, prioritários a serem financiadas com 

recursos do Fundo Municipal do Idoso – FMI, no âmbito da Política Municipal do Idoso, relativos 

à Promoção, Proteção, Atendimento e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de 

Morrinhos – Goiás. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou a respeito de um evento 

que acontecerá no dia 19/03 para a assinatura dos convênios de todas as entidades com o Prefeito 

Rogério Troncoso. A Secretaria Executiva do Conselho informou sobre a necessidade de uma 

reunião da Comissão de análise das denúncias de violência contra a pessoa idosa, esta foi marcada 

para o dia 15 de março às 09hs. A Secretária de Desenvolvimento Social Terezinha Rosária 

convidou a todos para a comemoração do Dia da Mulher no dia 14 de março às 19:30 no espaço 

de festas Le Baron. Foi exposta a necessidade de uma reunião com Secretário de Saúde André 

Luiz Dias a Respeito do projeto da Fundação Banco de olhos, esta foi marcada para o dia 15 de 

março às 14hs. 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, Gleide Maria Barbosa, Jamil Aparecido Vieira da Silva, Janio 

Batista dos Santos, Marcelo Defendi, Noeli Santana e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. 

Morrinhos – Goiás, 11 de março de 2019. 

 

 

  


