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Ata de nº 73. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos vinte e 

nove dias do mês de março 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 e deu início a pauta a 

qual apresentou as avaliações feitas pela comissão de análise dos Projetos informando que os projetos: Vila 

Vida e Centro de Integração Idade Feliz atendem ao que foi proposto pelo Edital, e o projeto Movimento e 

Ação foi indeferido por inviabilidade na adequação orçamentária, viabilidade de execução e 

sustentabilidade. O valor do projeto é superior ao disponibilizado pelo Fundo e não possui contrapartida 

para sustentabilidade da execução. A Comissão solicita ao Conselho deliberação. Após várias discussões e 

análise dos projetos e avaliação da Comissão, o Conselho decidiu juntamente com o Conselheiro Jamil 

Aparecido representante da Entidade Associação Cultural e Educativa IBI, solicitar a adequação do projeto 

em relação ao valor proposto, de acordo com os recursos existentes no Fundo. O Conselho decidiu que 

todos os três projetos serão beneficiados com recursos do Fundo, pois todos atendem a proposta do Edital; 

O Conselho resolve deliberar a aprovação do Resultado das Análises dos projetos referente ao Edital de 

Chamamento Público nº 001/2019 do CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO de Morrinhos – Goiás e 

publicação do resultado provisório conforme classificação avaliada pela Comissão de Análise dos Projetos 

e aprovação da plenária do conselho: PROJETOS: 1º Vila Vida Itelvina Lúcia de Oliveira – Casa Lar 

Modalidade Residência / Secretaria de Desenvolvimento Social; Valor com recursos do FMI:                             

R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos. 2º Centro de Integração Idade Feliz – Centro de 

Convivência para Idosos / Secretaria de Desenvolvimento Social; Valor com recursos do FMI:                                

R$ 81.599,94 (oitenta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e quatro centavos).                             

3º Movimento e Ação – Centro de Convivência para Idosos / Associação Cultural e Educativa IBI; Valor 

com recursos do FMI: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Secretaria Executiva do conselho também 

solicitou deliberação automática do resultado definitivo do edital no dia 09 de abril de 2019, caso não haja 

nenhum recurso contra o resultado provisório e ficou acordado que nesta data a secretaria executiva soltará 

resolução do resultado definitivo sem prévia reunião do conselho, por motivo da aprovação na reunião 

atual e sem nenhum recurso contra. A Secretaria de Desenvolvimento Social, através da conselheira Ruth 

Corcelli, solicitou ao conselho recursos do FMI para aquisição de gêneros alimentícios e materiais diversos 

para eventos do dia 10 de abril e 03 de maio de 2019. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos 

recursos do Fundo Municipal do Idoso, no valor de R$ 2.456,58 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis 

reais e cinquenta e oito centavos), para aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza, 

higienização e descartáveis, com recursos do FMI, para serem utilizados nos eventos de lançamento do 

Programa: “Um Novo Futuro para Pessoa Idosa de Morrinhos da entidade Fundação Banco de Olhos, em 

parceria com o Conselho Municipal do Idoso, Prefeitura de Morrinhos, Secretaria de Desenvolvimento 
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Social e Secretaria Municipal de Saúde. Os eventos serão realizados nos dias 10 de abril e 03 de maio de 

2019. 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, Jânio Batista dos Santos, João Orlando Luiz de Oliveira, 

Marcelo Defendi  e Terezinha Rosária Caves Amaral. Morrinhos – Goiás, 29 de março de 2019. 

 

 

  


