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Ata de nº 78-A. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos vinte 

dias do mês de setembro 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 já havia começado a reunião em um primeiro momento discutindo a primeira pauta e 

logo após deu início a segunda pauta com uma nova ata. A secretaria executiva do conselho informou sobre 

um Seminário que acontecerá em Brasília – DF no dia 04 de outubro de 2019 e solicitou deliberação de 

diárias para que alguns conselheiros e profissionais da rede fossem estar participando. O Conselho resolve 

deliberar a aprovação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos para serem gastos com diárias 

a fins de participação de 6 (seis) Operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa 

(Conselheiros, entidades e profissionais da rede de atendimento), no I Seminário de Boas Práticas em 

Envelhecimento Ativo e Saudável, que acontecerá no dia 04 de outubro de 2019, das 08h30 às 18h no 

Auditório do Subsolo, Bloco A, Sede do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Esplanada dos 

Ministérios – Brasília-DF, promovido pela Secretária Nacional de promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa 

Idosa. O Seminário terá por objetivo compartilhar ações e programas no tema citado em âmbito nacional, 

com fundamento nos pilares da estrutura política de envelhecimento ativo: Participação, Saúde e Segurança. 

Os gastos que serão aproximadamente de R$ 1.600,00 (Hum mil e seiscentos reais), estão previstos no Plano 

de Ação e Aplicação de 2019 do Fundo Municipal do Idoso para Programas e projetos de capacitação e 

formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da pessoa Idosa 

(conselheiros, entidades e profissionais da rede de atendimento) Capacitação, Encontros, Seminários e 

Cursos. Pagamento e/ou ressarcimento de despesas, diárias e/ou passagens a representantes do CMI em 

eventos e atividades mediante aprovação do Conselho. O Centro Espírita José Passos havia solicitado 

chancela do Projeto Lar Espírita Luz e Caridade para deliberação. O Conselho resolve deliberar a aprovação 

do Certificado para Captação de Recursos Financeiros através do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos 

que é constituído de contribuições de pessoas físicas e jurídicas com objetivo de financiar Projetos novos ou 

inovadores às políticas públicas para o idoso, priorizados e aprovados pelo CMI. As pessoas físicas podem 

destinar até 6% do valor referente ao IR devido e as pessoas jurídicas até 1%. O Projeto aprovado: “Lar 

Espírita José Passos, “Acolhimento Institucionalizado de Longa Permanência com Assistência Integral à 

pessoa Idosa em Regime de Internato, Garantindo Promoção e Amparo”. (Montagem da Sala de Fisioterapia 

e Implantação de Trilha Ecológica Destinadas aos Idosos do Lar), o qual foi apresentado pela entidade: 

CENTRO ESPÍRITA LUZ E CARIDADE, CNPJ: 01.175.132/0001-17, com sede em Morrinhos-Goiás, na 

Praça Raul Nunes nº 70 – Centro. O valor solicitado para a arrecadação dos recursos é de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais). Devendo-se observar, quando da destinação, que o valor equivalente de até 20% (vinte 

por cento) da arrecadação será destinado ao Fundo Municipal do Idoso – FMI. O Pedido de Projeto de Lei e 

a celebração de Convênio com a entidade somente se efetivará com àquela que comprove ter arrecadado o 
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recurso exclusivo para o referido projeto e que disponha de condições para consecução do objeto do projeto 

e atendam aos requisitos legais inerentes à celebração de todo e qualquer convênio com a Administração 

Pública. A transferência será efetuada da conta do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos para a conta 

corrente específica da entidade, conforme apresentação do Plano de Trabalho e de acordo com a resolução 

do CMI. A Autorização terá validade de até 31 de dezembro de 2020 para captação de recursos, podendo 

estender por até dois anos, conforme pedido da entidade. Foi apresentado ao conselho o Edital Itaú de 

Seleção de Projetos via Fundo do Idoso e a possibilidade de inscrever projetos para captação de recursos, 

após discussão dos conselheiros, o Conselho resolve deliberar a aprovação dos Projetos que serão inscritos 

no EDITAL ITAÚ DE SELEÇÃO DE PROJETOS VIA FUNDO DO IDOSO. Todos os projetos possuem 

aprovação e autorização para captação via Fundo no exercício de 2019: Projeto Centro de Artes / Espaço de 

Convivência para Idosos da Organização da Sociedade Civil Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello – 

Certificado nº 002/2018, valido até 31 de dezembro de 2019; Projeto Movimento de Ação / Centro de 

Convivência para Idosos da Organização da Sociedade Civil Associação Cultural e Educativa IBI – ACEI – 

Certificado nº 003/2018, valido até 31 de dezembro de 2019; Projeto Lar Espírita José Passos, “Acolhimento 

Institucionalizado de Longa Permanência com Assistência Integral à pessoa Idosa em Regime de Internato, 

Garantindo Promoção e Amparo”. (Montagem da Sala de Fisioterapia e Implantação de Trilha Ecológica 

Destinadas aos Idosos do Lar), da Organização da Sociedade Civil Centro Espírita Luz e Caridade – 

Certificado nº 002/2019, valido até 31 de dezembro de 2019. Os conselheiros representantes da sociedade 

civil Handus e Marcelo informaram que a inauguração do Novo Lar Espírita José Passos será dia 30 de 

outubro de 2019 e solicitaram do conselho ajuda com lanche para a inauguração e foi sugerido que o conselho 

faça da placa de homenagem e inauguração no nome do conselho e algumas homenagens aos representantes 

do Banco Santander e Programa Parceiro do Idoso. Também foi solicitado camisetas para os conselheiros, a 

fins de mobilização das ações. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos recursos do Fundo Municipal 

do Idoso de Morrinhos para serem gastos com Placa de Reconhecimento e Inauguração, Materiais de 

Homenagens, Gêneros Alimentícios (Lanche/Café da Manhã) e Aquisição de Camisetas para os 

Conselheiros do Conselho Municipal do Idoso a fins de execução de ações para a promoção, proteção e 

defesa dos direitos da pessoa idosa na Inauguração da nova Sede do Lar Espírita José Passos, que será 

realizado no dia 30 de outubro de 2019. Os gastos estão previstos no Plano de Ação e Aplicação de 2019 do 

Fundo Municipal do Idoso para Fundo de Reserva para Ações para promoção, proteção e defesa dos direitos 

da pessoa idosa; Oportunizar a política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da pessoa 

idosa; Realização de mobilizações, seminários, campanhas, divulgação, execução e outros. A Secretaria 

Executiva do conselho apresentou os relatórios financeiros dos meses de junho e julho de 2019 para 

deliberação. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios Financeiros referente as prestações de 

contas dos meses de junho e julho de 2019 do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos e que as despesas 
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executadas estão de acordo com os gastos previstos conforme Plano de Ação e Aplicação do Conselho 

Municipal do Idoso - Goiás. 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, Handus Máximo Roriz, Marcelo Defendi, Laura Cecília Costa. Morrinhos – Goiás, 

20 de setembro de 2019. 

 

 

  


