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Ata de nº 77. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos quatro 

dias do mês de setembro 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. A Presidente do Conselho Marilinner 

Martins de Carvalho começa a reunião agradecendo a presença de todos e apresentando a pauta da reunião. 

A presidente apresentou solicitação de pedido de doação de camisetas para os idosos do Lar Espírita José 

Passos, para a 1ª caminhada do Lar, porém o conselheiro Handus representante da entidade, informou que 

não é mais necessário a doação, pois já conseguiram de uma outra forma. Foi apresentado a prestação de 

contas da Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello ref. ao Termo de Fomento 002/2018 para deliberação. 

O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prestação de Contas da 3ª e última parcela dos recursos 

recebidos pela da entidade ASSISTÊNCIA INFANTIL DONA LOURDES DE MELLO, CNPJ: 

02.666.550/0001-70, com sede em Morrinhos-Goiás, referente ao Projeto: “ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 

PARA IDOSOS”, 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 valor da Prestação de Contas referente a 3ª e Última Parcela é de R$ 91.729,16 (noventa e um mil 

setecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e 

de acordo com o Termo de Fomento nº 002, de 02 de março de 2018 e 1º, 2º e 3º Termos Aditivos. O Valor 

total repassado é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).  A Comissão de Orçamento e Finanças do CMI, o 

Controle Interno do Município e o Gestor da Pasta, avaliaram a prestação de contas e constataram que os 

documentos apresentados encontram-se de acordo com as regras estabelecidas no convênio. Também foi 

apresentada a prestação de contas da Fundação Banco de Olhos referente ao Termo de Fomento nº 010, de 

15 de fevereiro de 2019 para deliberação. O Conselho resolver deliberar a aprovação da Prestação de Contas 

da 1ª parcela dos recursos recebidos pela da entidade FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS / 

FUBOG, CNPJ: 02.600.740/0001-94, com sede em Goiânia – Goiás, sito a Rua Couto Magalhães nº 50 – 

Jardim da Luz, referente ao Projeto: “VISÃO - Um Novo Futuro para os Idosos de Morrinhos – Realização 

de atendimento oftalmológico e cirurgia de cataratas em pessoas carentes acima de 60 anos, prevenindo a 

cegueira e a deficiência visual, além de fornecer óculos no pós-operatório”. O valor da Prestação de Contas 

referente a 1ª Parcela que é de R$ 375.198,84 (trezentos e setenta e cinco mil, cento e noventa e oito reais e 

oitenta e quatro centavos), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de 

Fomento nº 010, de 15 de fevereiro de 2019. A Comissão de Orçamento e Finanças do CMI, o Controle 

Interno do Município e o Gestor da Pasta, avaliaram a prestação de contas e constataram que os documentos 

apresentados encontram-se de acordo com as regras estabelecidas no convênio. A entidade Assistência 

Cultural Filantrópica Evangélica BETESDA, apresentou a 2ª prestação de contas do Termo de Fomento nº 

016/2018, a qual foi repassada para a Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho para análise dos 
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documentos, foi agendado uma reunião com a comissão para o dia 11 de setembro de 2019.  A entidade 

Centro Espírita Luz e Caridade solicitou a prorrogação do Plano de Trabalho referente ao projeto Lar Espírita 

José Passos. O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prorrogação do Plano de Trabalho referente ao 

Termo de Fomento nº 013/2019, de 15 de março de 2019, da entidade CENTRO ESPÍRITA LUZ E 

CARIDADE, CNPJ: 01.175.132/0001-17, com sede nesta cidade na Praça Doutor Raul Nunes nº 70, Centro, 

referente ao Projeto: “LAR ESPÍRITA JOSÉ PASSOS” – ILPI – Instituição de Longa Permanência para 

Idosos. A Prorrogação de prazo é até o dia 31 de outubro de 2019. A Secretaria Executiva do Conselho 

solicitou visita dos conselheiros nos projetos financiados com recursos do Fundo Municipal do Idoso: Lar 

Espírita José Passos, Espaço de Convivência Vida e Movimento Saudável, Centro-Dia da BETESDA, 

Movimento e Ação da IBI, Vila Vida, Centro de Integração Idade Feliz e Fundação Banco de Olhos. O 

Conselheiro Marcelo Defendi convidou a todos para a Caminhada dos Idosos do Lar, que acontecerá dia 14 

de setembro de 2019 às 08hs no Lar Municipal Recanto das Araras. 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: Cristiane Mendes Morais, Eulícia Vaz da Costa, Gleide Maria Barbosa, Handus 

Máximo Roriz, Jamil Aparecido Vieira da Silva, Lucas de Moura Lima, Marcelo Defendi e Ruth Corcelli de 

Oliveira Barbosa. Morrinhos – Goiás, 04 de setembro de 2019. 

 

 

  


