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Ata de nº 79. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos trinta dias 

do mês de setembro de dois mil e dezenove, as 09horas, 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 iniciou a reunião agradecendo a todos pela presença e logo depois deu-se início a pauta do dia. 

A Conselheira Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, representante governamental da Secretaria de 

Desenvolvimento Social apresentou pedido de alteração do Plano de Trabalho e mais recursos do Fundo 

Municipal do Idoso para o Projeto Governamental Vila Vida Itelvina Lúcia de Oliveira, devido os recursos 

repassados terem sido insuficientes para a concretização da reforma e ampliação. Informou da necessidade 

do projeto e do restante dos recursos. O Conselho resolve deliberar a aprovação de Alteração do Plano de 

Trabalho do Projeto Governamental: VILA VIDA ITELVINA LÚCIA DE OLIVEIRA – Instituição de 

Longa Permanência – Casa Lar Modalidade Residências, conforme a Lei Municipal nº 3.433, de 23 de maio 

de 2019 e Termo de Fomento nº 026, de 25 de junho de 2019 e a aprovação de repasse de recursos no valor 

de R$ 32.504,05 (trinta e dois mil, quinhentos e quatro reais e cinco centavos), do Fundo Municipal do Idoso 

para a complementação dos gastos com o projeto, os quais foram insuficientes para a concretização da 

reforma e ampliação do espaço físico: Restante dos recursos para aquisição da piscina, mão de obra para 

instalação da piscina e restante da prestação de serviços sob o regime de empreitada por preço global para 

reparos das instalações prediais do projeto. A Secretaria Executiva do Conselho recebeu convite e repassou 

aos conselheiros do evento denominado “Show dos Amigos da Terceira Idade”, em comemoração ao Dia 

Nacional do Idoso, que será realizado dia 01 de outubro de 2019, as 19hs no Espaço de Convivência Vida e 

Movimento Saudável – Casa Rosa, da entidade Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello. Foi sugerido 

que formasse uma Comissão para definir regras para repasses de recursos do Fundo Municipal do Idoso. O 

Conselho resolve deliberar a aprovação de Comissão Provisória para estabelecer regras dos gastos dos 

recursos do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos – GO, referente aos repasses para projetos 

governamentais e não governamentais: COMISSÃO: Aparecida Eterna da Cunha de Paula; Cristiane 

Mendes Morais; Enilta Aparecida dos Santos Marques; Gleide Maria Barbosa; Jamil Aparecido Vieira; 

Marilinner Martins de Carvalho e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. Foi sugerido que solicite da entidade 

Assistência Cultural Filantrópica Evangélica Betesda uma planilha de gastos com recursos do fundo e outros 

recursos de contrapartida do projeto Centro Dia para Idosos, o conselheiro Jamil Aparecido ficou de falar 

com o responsável. A Conselheira Ruth Corcelli convidou a todos os conselheiros para o evento de entrega 

da 2ª remessa de óculos referente ao Projeto da Fundação Banco de Olhos de Goiás no dia 22 de outubro de 

2019 no Gabinete do Prefeito as 08h30min. Reforçou sobre a inauguração do nova Lar Espírita José Passos 

que ocorrerá dia 30 de outubro de 2019. Foi apresentado o Edital Eurofarma para a apresentação de projetos, 

o conselho resolveu que não irá apresentar nenhum projeto, tendo em vista que a Fundação Banco de Olhos 

de Goiás, já havia apresentado o Projeto Visão para aporte de recursos através do Fundo Municipal do Idoso 
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para o ano de 2020. A Coordenadora do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

a Senhora Cicília Rosa da Silva Souza, apresentou um projeto a fins de Prevenir e enfrentar qualquer tipo de 

violência contra a pessoa idosa em comemoração ao Dia Mundial da Pessoa Idosa.  O Conselho resolve 

deliberar a aprovação dos recursos do Fundo Municipal do Idoso, para Comemoração ao Dia 01 de Outubro 

– Comemoração ao Dia Mundial da Pessoa Idosa. A fins de prevenir e enfrentar qualquer tipo de violência 

contra a pessoa idosa. O CREAS- Centro de Referência Especializado de Assistência Social promoverá 

visitas em alguns projetos para mobilização e valorização da pessoa idosa. Os recursos serão para confecção 

de pijamas a serem doados aos idosos atendidos nos projetos: Centro Dia Antônio Teodoro, Lar Espírita José 

Passos, Residência Tarapêutica, Vila Vida Itelvina Lúcia de Oliveira e Visitas Domiciliares para pessoas 

idosas acamadas do Setor São Francisco de Assis. Serão confeccionados 99 (noventa e nove) pijamas. 

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, Jamil Aparecida Vieira Silva, Jânio Batista dos Santos, Noeli 

Santana, Gleide Maria Barbosa, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e Terezinha Rosária Chaves Amaral. 

Morrinhos – Goiás, 30 de setembro de 2019. 

 

 

  


