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Ata de nº 83. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos vinte dias 

do mês de maio 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 apresentou solicitação de prorrogação do Plano de Trabalho da entidade 

Fundação Banco de Olhos de Goiás referente ao Termo de Fomento nº 010/2019. O Conselho resolve 

deliberar a aprovação da prorrogação do PLANO DE TRABALHO referente ao TERMO DE FOMENTO 

Nº 010/2019, de 15 de fevereiro de 2019, da Fundação Banco de Olhos de Goiás – FUBOG, prorrogando o 

período de vigência para 31 de dezembro de 2020. O Termo de Fomento ainda está em execução e o Plano 

de Trabalho está em anexo a resolução. Foi apresentado solicitação de prorrogação do Plano de Trabalho ao 

Projeto Centro de Integração Idade Feliz. O Conselho resolve deliberar a aprovação da prorrogação do 

PLANO DE TRABALHO  e 2º TERMO ADITIVO referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 024, de 25 de 

junho de 2019, do Município de Morrinhos, através da Secretaria de Desenvolvimento Social / Fundo 

Municipal de Assistência Social, prorrogando o período de vigência para 20 de dezembro de 2020, referente 

ao Projeto: Centro de Integração Idade Feliz. O Termo de Fomento ainda está em execução e o Plano de 

Trabalho está em anexo a resolução. A entidade Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello também 

apresentou solicitação de Termo Aditivo de prazo. O Conselho resolve deliberar a aprovação do TERMO 

ADITIVO e prorrogação do PLANO DE TRABALHO, referente ao TERMO DE FOMENTO Nº 020, de 22 

de abril de 2019, da Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello, prorrogando o período de vigência para 31 

de dezembro de 2020, referente ao Projeto Centro de Artes – Espaço de Convivência Vida e Movimento 

Saudável. O Termo de Fomento ainda está em execução e o Plano de Trabalho está em anexo a resolução. 

A Secretaria Executiva do conselho informou sobre a solicitação de Planos de Ação Emergencial referente 

aos Projetos apoiados pelo Programa Parceiro do Idoso do Banco Santander, os quais foram apresentados ao 

conselho para deliberação. O Conselho resolve deliberar a aprovação do PLANO DE AÇÃO 

EMERGENCIAL referente aos projetos apoiados pelo PROGRAMA PARCEIRO DO IDOSO, pelo período 

de 3 meses, contendo iniciativas adaptadas com ações previstas para o contexto da pandemia – COVID-19: 

Projeto: Visão – Um novo futuro para a pessoa idosa de Morrinhos – 2º etapa; Projeto: Centro de Integração 

Idade Feliz (“Centro de Convivência” e “Centro-Dia” para Idosos) e Projeto: Centro de Convivência e 

Reabilitação para Idosos – Projeto Movimento e Ação. A entidade Assistência Cultural e Filantrópica 

Evangélica Betesda apresentou a prestação de contas da 3ª parcela referente ao Termo de Fomento nº 

016/2018. O Conselho resolve deliberar a aprovação da Prestação de Contas, referente a 3ª Parcela do Termo 

de Fomento nº 016, de 04 de setembro de 2018, dos recursos recebidos pela da entidade ASSITSÊNCIA 

CULTURAL E FILANTRÓPICA EVANGÉLICA BETESDA, CNPJ: 02.504.302/0001-22, com sede em 

Morrinhos-Goiás, referente ao Projeto: “CENTRO DIA ANTÔNIO TEODORO”, tem por foco um 
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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 Parcela recebida mais rendimentos de aplicação e saldo anterior são de 

R$ 72.562,56 (setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), que foram 

aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento. Na conta bancária da 

entidade consta um saldo de R$ 7.521,90 (sete mil, quinhentos e vinte e um reais e noventa centavos), que 

serão aplicados na manutenção do centro dia nos meses subsequentes. O Conselho informa que a Comissão 

de Monitoramento e Avaliação observaram que a execução do objeto durante os 06 (seis) meses, foram 

satisfatórias e que os resultados estabelecidos no plano de trabalho foram cumpridos. 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 Conselheira Ruth Corcelli, informou sobre o Edital de Seleção de Projetos a 

serem financiados com recursos do FMI neste ano e solicitou a formação da comissão para elaboração do 

edital. O Conselho resolve deliberar a aprovação da Comissão para elaboração do Edital de Seleção de 

Projetos a serem financiados com recursos do FMI, referente ao ano de 2020, segue abaixo composição: 

Representantes governamentais: Gleide Maria Barbosa; Marilinner Martins de Carvalho e Ruth Corcelli 

de Oliveira Barbosa. Representantes não governamentais: Aparecida Eterna da Cunha de Paula; Jânio 

Batista dos Santos e Marcelo Defendi. Foi agendado uma reunião com a comissão para a elaboração do edital 

para o dia 25 de maio de 2020 e posteriormente será apresentado ao conselho para deliberação. Os relatórios 

financeiros dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, foram apresentados e analisados pelos 

conselheiros presentes e pela comissão do fundo e o Conselho resolve deliberar a aprovação dos Relatórios 

Financeiros referente as prestações de contas dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2020 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. 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 da Cunha de Paula, Cristiane Mendes Morais, Gleide 

Maria Barbosa, Handus Máximo Roriz, Jamil Aparecida Vieira da Silva, Janio Batista dos Santos, Lorrany 

Karla Soares P. Oliveira, Marcelo Defendi, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. Morrinhos – Goiás, 20 de 

maio de 2020. 

 

 

  


