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Ata de nº 84. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos vinte e 

oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, as 11horas, na plataforma Online através o WhattsApp, onde 

os conselheiros estiveram online e a Secretária Executiva esteve presente 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 apresentou a pauta da reunião e logo após deu abertura para que 

todos se manifestassem. Foi apresentado o Edital de Seleção de Projetos a serem financiados com recursos 

do FMI, o qual foi elaboração pela Comissão através dos conselheiros: Gleide Maria Barbosa; Marilinner 

Martins de Carvalho, Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa, Aparecida Eterna da Cunha de Paula e Jânio Batista 

dos Santos, que se reuniram no dia 25 de maio de 2020. Todos os conselheiros tiveram a oportunidade de 

analisarem o edital e em seguida foi solicitado a aprovação. O Conselho resolve deliberar a aprovação do 

Edital de Chamamento Público nº 001/2020 do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás. 

Chamamento Público para seleção de propostas de implementação dos programas, projetos e ações 

governamentais e não governamentais, prioritários a serem financiadas com recursos do Fundo Municipal 

do Idoso – FMI, no âmbito da Política Municipal do Idoso, relativos à Promoção, Proteção, Atendimento e 

Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Morrinhos – Goiás. Outra pauta que foi apresentada 

ao conselho foi a solicitação do CREAS-Centro de Referência Especializado de Assistência Social para 

deliberação de recursos financeiros do FMI para a Campanha de Enfrentamento e conscientização da 

Violência Contra a Pessoa Idosa. O Conselho resolve deliberar a aprovação dos recursos do Fundo Municipal 

do Idoso, para Campanha de Enfrentamento e conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, que será 

realizado no mês de Junho de 2020 no município de Morrinhos – Goiás. Contemplando ações de 

Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Pessoa Idosa, com ênfase na mobilização social e na 

articulação para defesa dos direitos da pessoa idosa. A Aplicação dos recursos será com materiais gráficos; 

camisetas e máscaras, conforme consta no Plano de Ação e Aplicação do ano de 2020. Valor deliberado é 

de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), tendo em vista que o Fundo Municipal de Assistência Social 

também dispõe de recursos para a execução desta ação. O Conselho informa também que foram tirados 

printes  das telas com todos os participantes da reunião. 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 estarão relacionados a frequência: 

Aparecida Eterna da Cunha de Paula, Cristiane Mendes Morais, Enilta Aparecida dos Santos Marques, 

Eulícia Vaz da Costa Novaes, Gleide Maria Barbosa, Handus Máximo Roriz, Hugo Frauzino Pereira Júnior, 

Jamil Aparecida Vieira da Silva, Janio Batista dos Santos, João Orlando Luiz de Oliveira, Lorrany Karla 

Soares P. Oliveira, Marcelo Defendi, Noeli Santana, Renato Rodrigues da Silva Paula, Ruth Corcelli de 

Oliveira Barbosa. Morrinhos – Goiás, 28 de maio de 2020. 

  


