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Ata de nº 75. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos trinta e  

um do mês de maio de dois mil e dezenove, as 09 horas, nas dependências da Sala dos Conselhos no 

Centro Administrativo, situado na Rua Dom Pedro II nº 679 – Centro. O Vice Presidente do Conselho 

Jânio Batista dos Santos começa a reunião agradecendo a presença de todos. A secretária executiva do 

conselho informou que os projetos de lei encaminhados para a câmara foram aprovados. Serão 

encaminhados para confecção de Termo de Fomento ficando assim constituídos: Projeto de Lei da Vila 

Vida - R$68.400,00, Projeto de Lei do Centro de Integração Idade Feliz - R$81.599,94, Projeto de Lei do 

Movimento e Ação da ACEI IBI - R$50.000,00. A Educadora Social do CREAS Luciâny que estava 

presente, apresentou ao conselho a Campanha de Enfrentamento e conscientização da Violência Contra a 

Pessoa Idosa que acontecerá no decorrer da semana do dia 15 de Junho. A secretária executiva do conselho 

os informou que seria necessário que fizessem um orçamento de toda a campanha, envolvendo a 

decoração, o lanche, a divulgação, os panfletos e banners, para que fosse apresentado ao conselho 

posteriormente. O Conselho Resolve - Deliberar a aprovação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso, 

para Campanha de Enfrentamento e conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, que será 

realizado no mês de Junho de 2019 no município de Morrinhos – Goiás. Contemplando ações de 

Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa, com ênfase na mobilização social e 

na articulação para defesa dos direitos da pessoa idosa. A Aplicação dos recursos será com materiais 

gráficos; expediente; gêneros Alimentícios, decoração, camisetas e divulgação, conforme consta no Plano 

de Ação e Aplicação do ano de 2019. A Secretaria Executiva do Conselho informou sobre a Inauguração 

da Nova Sede do Projeto: Casa Lar Infância Protegida que acontecerá dia 06 de junho às 19hs, aproveitou 

também  para covidar  todo o conselho para estar presente no mesmo. Também foi informado ao conselho 

que um dos armários que foram solicitados já foi instalado, e ficou no valor de R$1.658,00 e o outro 

armário de 1,50x0,80x0,50 com 02 vãos será confeccionado pelo valor de R$780,00. A secretária 

executiva do conselho apresentou o 3º termo aditivo ao Termo de Fomento nº002/2018 da Assistência 

Infantil Dona Lourdes de Mello. O conselho resolve Deliberar a aprovação do 3º Termo aditivo do Termo 

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

prorrogando o prazo. Eu Cristiane Teixeira Lima Secretária Executiva, dato e assino a presente ata que 

também será assinada pelo Vice Presidente Jânio Batista dos Santos e que os Conselheiros e demais 

participantes relacionados assinarão a frequência: Aparecida Eterna Cunha de Paula, Cristiane Mendes 

Morais, Enilta Aparecida dos Santos Marques, Jamil Aparecido Vieira da Silva, Lucas de Moura Lima, 

Luciâny Guimarães, e Noeli Santana. Morrinhos – Goiás, 31 de maio de 2019. 

 

 

  


