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Ata de nº 81. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos vinte e 

dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, as 14horas, 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 Secretaria Executiva do Conselho informou para conhecimento dos conselheiros sobre os relatórios 

financeiros de Novembro e Dezembro de 2019. O conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios 

Financeiros referentes as prestações de contas dos meses de novembro e dezembro de 2019, 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 Secretária Executiva do 

Conselho informou que no dia 31/12/2019 o saldo na conta do Fundo Municipal era de R$ 2.254.262,40 e 

que o saldo na conta do dia de hoje 22/01/2020 é de R$ 1.992.542,17. Também foi informado sobre os 

Empenhos a liquidar e liquidações a pagar para 2020 referente as Entidades: Fundação Banco de Olhos de 

Goiás (Foi repassado dia 08/01 R$ 229.216,18), Vila Vida (Foi repassado dia 21/01 R$ 32.504,05) e 

BETESDA (Ainda não foi repassado R$ 62.500,00). A Secretaria Executiva do Conselho apresentou o Plano 

de Ação e Aplicação de 2020 – Valor R$ 2.254.262,40. O conselho resolve deliberar a aprovação do Plano 

de Ação e Aplicação de 2020 do Conselho Municipal do Idoso / Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos – 

Goiás. Foi sugerido uma definição referente a porcentagem e as entidades que serão descontados e que 

ficarão na conta do Fundo para outros projetos e ações. O conselho resolve deliberar aprovação do repasse 

de recursos referente as doações obtidas para o Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos, através das leis de 

incentivo fiscal no exercício de 2019, direcionadas aos projetos específicos. O valor arrecadado é de                        

R$ 1.856,698,00 (hum milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais).                           

O Conselho Municipal do Idoso, fixará percentual de retenção dos recursos captados para cada projeto.                  

O percentual retido será de no mínimo 15% e no máximo 20%, conforme determinação do conselho e as 

retenções serão de acordo com cada projeto podendo ser retido ou não. A transferência do recurso será 

efetuada a entidade que comprove atender aos requisitos legais inerentes à celebração de todo e qualquer 

Convênio/Termo de Fomento com a Administração Pública. A transferência será efetuada da conta do Fundo 

Municipal do Idoso de Morrinhos para a conta corrente específica da entidade, em parcela conforme o Plano 

de Trabalho e de acordo com a resolução do CMI para cada projeto. A Secretaria Executiva do Conselho 

apresentou a relação de Projetos que serão financiados em 2020 com recursos do Fundo Municipal do Idoso, 

conforme arrecadação via chancela e aprovação nos editais específicos.  O conselho resolve deliberar a 

aprovação do valor e ser repassado para a Proposta de Ação referente ao PROGRAMA PARCEIRO DO 

IDOSO – Banco Santander, recursos repassados ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2019, por 

meio do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, para aporte financeiro no ano de 2020. Proposta 

de Ação da entidade Não Governamental ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA IBI - ACEI, CNPJ 
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nº 12.152.878/0001-21, situada na Rua FC-05, Quadra 07 Lote 01 – Setor Felício Chaves, Morrinhos – 

Goiás, com o Projeto Centro de Convivência e Reabilitação para Idosos – Projeto Movimento e Ação.  Valor: 

R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais). O conselho resolve deliberar a aprovação do valor e ser repassado 

para a Proposta de Ação referente ao PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO – Banco Santander, recursos 

repassados ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2019, por meio do Conselho Municipal do Idoso 

de Morrinhos – Goiás, para aporte financeiro no ano de 2020. Proposta de Ação da entidade Governamental 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ MUNÍCIPO DE MORRINHOS, CNPJ nº 

01.789.551/0001-49, situada na Rua Major Limírio nº 239 – Setor Central, Morrinhos – Goiás, com o Centro 

de Integração Idade Feliz (Centro de Convivência e Centro Dia de cuidados diurnos destinados à oferta de 

cuidados para pessoas idosas com algum grau de vulnerabilidade ou dependência). Valor: R$ 317.998,00 

(trezentos e dezessete mil e novecentos e noventa e oito reais). O conselho resolve deliberar a aprovação do 

valor e ser repassado para a Proposta de Ação referente ao PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO – Banco 

Santander, Empresa Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S/A, Empresa BAYER e Pessoa Física Maria 

Eduarda J.V. Serra, recursos repassados ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2019, por meio do 

Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, para aporte financeiro no ano de 2020. Proposta de 

Ação da entidade Não Governamental FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE GOIÁS, CNPJ: 

02.600.740/0001-94, com sede em Goiânia – Goiás, sito a Rua Couto Magalhães nº 50 – Jardim da Luz, com 

o Projeto Visão – Um novo futuro para Pessoa Idosa de Morrinhos 2ª etapa . Valor: R$ 734.960,00 

(setecentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta reais). O conselho resolve deliberar a aprovação do 

valor e ser repassado para a Proposta de Ação referente ao EDITAL ITAÚ UNIBANCO e a Empresa 

BAYER, recursos repassados ao Fundo Municipal do Idoso em dezembro de 2019, por meio do Conselho 

Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, para aporte financeiro no ano de 2020. Proposta de Ação da 

entidade Não Governamental ASSISTÊNCIA INFANTIL DONA LOURDES DE MELLO, CNPJ-

02.666.550/0001-70, com sede em Morrinhos - Goiás, na Rua Barão do Rio Branco esquina com Rua Piauí 

s/n -  Centro, com o Projeto Centro de Artes – Espaço de Convivência para Idosos Vida e Movimento 

Saudável. Valor: R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais). A Conselheira Ruth Corcelli 

representante da Secretaria de Desenvolvimento Social apresentou mais dois projetos que serão implantados 

no município de Morrinhos e solicitou deliberação do conselho. O conselho resolve deliberar a aprovação 

do PROGRAMA VIVER – ENVELHECIMENTO ATIVO E SAUDÁVEL, da Secretaria Nacional de 

Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 

Humanos, que será desenvolvido no município de Morrinhos-Goiás, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, e tem como foco inserir a Pessoa Idosa no contexto atual da ampliação das 

habilidades necessárias à qualidade de vida para um Envelhecimento Ativo e Saudável. O conselho resolve 

deliberar a aprovação do PROGRAMA VIDA SAUDÁVEL – Na Modalidade Estratégia Brasil Amigo da 
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Pessoa Idosa, Diretrizes 2019, do Ministério da Cidadania, que será desenvolvido no município de 

Morrinhos-Goiás, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, e tem como foco oportunizar a prática 

de atividades físicas, culturais e de lazer para os cidadãos idosos, estimulando a convivência social, a 

formação de gestores e lideranças comunitárias, contribuindo para que o lazer e o esporte recreativo sejam 

tratados como políticas públicas e direito de todos. Especialmente na modalidade Estratégia Brasil Amigo 

da Pessoa Idosa, o Programa Vida Saudável se desenvolve a partir da implantação e desenvolviment5o de 

núcleos de esporte recreativo e lazer nos municípios que aderiram ao Programa. A Secretaria Executiva do 

conselho informou que todas as entidades devem apresentar os projetos para serem chancelados de acordo 

com o edital, para arrecadação de recursos e para inscrição de projetos em editais específicos das empresas. 

A entidade Centro Espírita Luz e Caridade solicitou ajuda no sentido de conseguir recursos para ajudar na 

manutenção do Lar Espírita Luz e Caridade, pois a demanda aumentou muito. Foi sugerido uma visita nas 

empresas do município, no Ministério Público e Poder Judiciário, a fins de conseguir recursos para os 

projetos de atendimento a pessoa idosa no município, em especial o Lar Espírita José Passos e o Centro Dia 

Antônio Teodoro da Betesda. O conselho solicitará a confecção de folders para divulgação dos projetos e do 

Fundo Municipal do Idoso para arrecadação de recursos através do Imposto de Renda e Leis de Incentivo 

Fiscal. 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, Jamil 

Aparecida Vieira da Silva, Lucas de Moura Lima, Marcelo Defendi, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa e 

Terezinha Rosária Chaves Amaral. Morrinhos – Goiás, 22 de janeiro de 2020. 

 

 

  


