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Ata de nº 74. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos dois e  

dias do mês de maio 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 Coordenadora do 

CREAS Cicilia Rosa pediu um momento da atenção dos Conselheiros e explicou que em relação a 

entidade BETESDA ela não possui mais acesso as documentações e informações de suas atividades. 

Dando inicio a pauta a Secretaria Executiva do Conselho informou que a Entidade Assistência Cultural 

Filantrópica e Evangélica BETESDA apresentou a 1ª Prestação de Contas do Termo de Fomento e a 

deliberação da 2ª parcela; O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prestação de Contas com ressalvas, 

referente a 1ª Parcela do Termo de Fomento nº 016, de 04 de setembro de 2018, 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. A Entidade Associação Morrinhense de Proteção, Acolhimento e Reintegração 

Social – AMPARES (Casa das Lolitas) solicitou a inscrição de entidade no Conselho Municipal do Idoso; 

O Conselho resolve Deliberar a aprovação do pedido de inscrição da entidade Associação Morrinhense de 

Proteção, Acolhimento e Reintegração Social - AMPARES, CNPJ-24.785.841/0001-10, com sede em 

Morrinhos - Goiás, na Rua 07 de Setembro s/n -  Setor Centro, está registrada neste Conselho sob o 

número 011, desde 02 de maio de 2019. A entidade executa o Projeto: Lar das Lolitas / Residência 

Terapêutica. A Presidente do Conselho Marilinner Martins convidou os conselheiros para a abertura do 

projeto Visão da Fundação Banco de Olhos dia 03/05 no CRAS a partir das 07:30. A Secretaria Executiva 

do Conselho  convidou a todos para a inauguração do Espaço de Convivência Vida e Movimento Saudável 

no Casarão Rosa no dia 16/05.  A Secretaria Executivo do Conselho solicitou deliberação para confecção 

de banner para divulgação do Conselho; O Conselho resolve deliberar a aprovação dos recursos do Fundo 

Municipal do Idoso, para aquisição de 03 (três) Banners a fins de divulgação do Conselho nos Projetos 

financiados com recursos do FMI. Objetivando Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Pessoa Idosa, com ênfase na Mobilização Social e na Articulação. A Secretaria Executiva do Conselho 

solicitou deliberação para confecção de placa do Conselho para inauguração do Espaço de Convivência 

Vida e Movimento Saudável; O Conselho resolve deliberar a aprovação dos recursos do Fundo Municipal 

do Idoso, para aquisição de Placa para inauguração do Espaço de Convivência Vida e Movimento 

Saudável, a fins de divulgação do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos. A Secretaria Executiva do 

Conselho apresentou as prestações de contas do Fundo Municipal do Idoso referente aos meses: janeiro, 
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fevereiro e março; O Conselho resolve deliberar Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro referente a 

prestação de contas dos meses: janeiro, fevereiro e março 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. A Entidade BETESDA encaminhou um ofício ao Conselho 

solicitando a indicação de um novo suplente, o Sr.Renato Rodrigues da Silva Paula em substituição de 

Telma Morais de Oliveira.; O Conselho resolve deliberar a aprovação de substituição de Conselheiro 

conforme solicitado pelo segmento não governamental ASSITSÊNCIA CULTURAL E FILANTRÓPICA 

EVANGÉLICA BETESDA, por motivo de desligamento ou transferência para outros locais de trabalho. 

Neste ato o conselho solicita nomeação do novo conselheiro suplente, a partir do dia 02 de maio de 2019, 

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, Cicilia Rosa da Silva Souza, Cleidemar Marques 

José Campos, Cristiane Mendes Morais, Enilta Aparecida dos Santos Marques, Gleide Maria Barbosa, 

Handus Máximo Roriz e Marcelo Defendi. Morrinhos – Goiás, 02 de maio de 2019. 

 

 

  


