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Ata de nº 85. Ata da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, realizada aos vinte e 

quatro dias do mês de junho de dois mil e vinte, as 09horas, na plataforma Online através do Aplicativo 

Meet, 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 não pôde estar presente, mais seu vice assumiu a direção da 

reunião. O Vice-Presidente Jânio Batista dos Santos apresentou a pauta da reunião e logo após deu início a 

reunião. A Secretaria Executiva do conselho iniciou apresentando as avaliações dos projetos inscritos no 

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

o conselho possa deliberar. Os projetos inscritos foram 5 (cinco): Lar Vicentino Padre Lino José Correr/ 

Atendimento e assistência domiciliar aos idosos e suas respectivas famílias em situação de vulnerabilidade; 

Associação Cultural e Educativa IBI – ACEI / Movimento e Ação – Pão & Vida; Secretaria de 

Desenvolvimento Social/ Vila Vida Itelvina Lúcia de Oliveira / ILPI – Modalidade Residências; Secretaria 

de Desenvolvimento Social/ Centro de Integração Idade Feliz (Centro de Convivência e Centro Dia para 

Idosos) e Assistência Cultural Filantrópica Evangélica Betesda / Alimentando Vidas. De acordo com a 

avaliação da Comissão de Análise do CMDCA, todos os projetos estão habilitados e classificados para 

receberem recursos do Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos, apenas fizeram algumas observações a fins 

a aperfeiçoamento dos Planos de Trabalho para a viabilização do Termo de Fomento. Diante do que foi 

apresentado o Conselho resolve deliberar a aprovação do Resultado das Análises dos projetos referente ao 

Edital de Chamamento Público nº 001/2020 do CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO de Morrinhos – 

Goiás e publicação do resultado provisório conforme classificação avaliada pela Comissão de Análise dos 

Projetos e aprovação da plenária do conselho: PROJETOS: 1º - Vila Vida Itelvina Lúcia de Oliveira – 

ILPI-Modalidade Residência / Secretaria de Desenvolvimento Social, valor: R$ 9.986,00 (nove mil, 

novecentos e oitenta e seis reais); 2º - Centro de Integração Idade Feliz – Centro de Convivência e Centro 

Dia para Idosos / Secretaria de Desenvolvimento Social, valor: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); 

3º - Alimentando Vidas – Assistência Cultural Filantrópica Evangélica Betesda, valor: R$ 27.060,00 (vinte 

e sete mil e sessenta reais); 4º - Atendimento e assistência domiciliar aos idosos e seus respectivas 

famílias em situação de vulnerabilidade – Lar Vicentino Padre Lino José Correr, valor: R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) e 5º - Movimento e Ação – Centro de Convivência e Reabilitação para Idosos / 

Associação Cultural e Educativa IBI, valor: R$ 22.880,00 (vinte e dois mil, oitocentos e oitenta reais). Em 

seguida a Gestora do Fundo Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa informou da importância do conselho em ter 

um fundo de reserva para as ações governamentais e não governamentais pautando a necessidade da 

aprovação de um percentual de retenção dos recursos arrecadados por entidades para essas ações. O Conselho 

resolve deliberar a aprovação do Percentual de retenção fixado pelo conselho referente aos recursos captados, 

de no mínimo 20% ao Fundo Municipal do Idoso de Morrinhos - Goiás. Os recursos serão para o Fundo de 
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Reserva Orçamentária e podem ser destinados ao financiamento de ações governamentais e não 

governamentais relativas à política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da pessoa idosa, 

acolhimento, programas e projetos de pesquisa, elaboração de diagnósticos, programas e projetos de 

capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia dos Direitos da 

Pessoa Idosa, ações de mobilização social e comunicação, dentre outras. A Secretaria Executiva informou 

sobre a Carta – Convite do Programa Parceiro do Idoso que tem como objetivo estabelecer critérios e etapas 

de seleção de Conselhos para Renovação de apoio financeiro e técnico para trabalho em 2021. Cada proposta 

será no valor máximo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). A Comissão de Monitoramento e Avaliação 

falou sobre os projetos apoiados pelo Programa Parceiro do Idoso, especificando as ações de cada um deles, 

apresentando ao conselho as avaliações e deliberando sobre o desejo de renovação com o Programa Parceiro 

do Idoso. O Conselho deliberou a aprovação das avaliações das Propostas de ação apoiadas pelo Programa 

Parceiro do Idoso e o desejo de Renovação para o ano de 2021, abaixo estão classificados cada projeto e 

suas ações: O Conselho resolve deliberar a aprovação do Monitoramento e Avaliação da PROPOSTA DE 

AÇÃO: 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) – RENOVAÇÃO, da Secretaria de Desenvolvimento Social. As ações e atividades de 

atendimento ocorreram de forma normal e presencial até o dia 13 de março de 2020, porém após essa data o 

Programa que é voltado exclusivamente para o atendimento a pessoa idosa, os serviços presenciais foram 

suspensos. Neste sentido, está sendo feita a sistematização das ações, definição das responsabilidades e 

atribuições, disponibilização adequada de meios de combate a propagação e disseminação da pandemia, as 

quais estão contribuindo conjuntamente para a eficácia das ações e para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do coronavírus – COVID-19, assistindo a pessoa idosa, bem como suas famílias a fins de prevenir 

a propagação da doença, diminuir a vulnerabilidade social e o isolamento. O Programa está sendo executado 

com Acompanhamento remoto através de aplicativos de mensagens como WhatsApp, Facebook ou por meio 

de ligações telefônicas, visando assegurar sua proteção; Oficinas Online; Acesso a Informações acerca do 

cuidado e prevenção da transmissão da COVID-19 e outras informações importantes; Acompanhamento 

familiar para prevenção de violências ou violações de direitos dentro do seio familiar; Apoio Alimentar e 

Higiênico com distribuição de cestas básicas, kit com material de artesanato e EPI – Equipamento de 

Proteção Individual (Álcool Gel e máscaras) e Campanha do Agasalho com Confecção e distribuição de 

agasalhos e mantas para doação aos idosos do projeto. Devido ao período da pandemia a licitação para a 

Construção e Ampliação do espaço físico teve alguns atrasos, porém as obras já foram iniciadas. Neste 

sentido o conselho observou que o Programa que está em execução, é essencial para o aprimoramento da 

política pública de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da pessoa idosa e resolve aprovar 

o desejo de Renovação da Proposta de Ação com o Programa Parceiro do Idoso para apoio financeiro e 
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técnico para trabalho em 2021. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Monitoramento e Avaliação da 

PROPOSTA DE AÇÃO: Centro de Convivência e Reabilitação para Idosos – Projeto Movimento e 

Ação / RENOVAÇÃO, da entidade Associação Cultural e Educativa IBI. As ações e atividades de 

atendimento ocorreram de forma normal e presencial até o dia 27 de março de 2020, porém após essa data 

os serviços presenciais foram suspensos. Neste sentido, a entidade se adaptou a fins de disponibilizar aos 

assistidos do Projeto, sistematizando as ações e estendendo-as a outros idosos da comunidade.  O Projeto 

está sendo executado com Acompanhamento remoto dos idosos, através de aplicativos de mensagens como 

WhatsApp ou por meio de ligações telefônicas, visando assegurar sua proteção; Acesso a Informações acerca 

do cuidado e prevenção da transmissão da COVID-19. Implantação do Projeto Pão & Vida, que visa a 

distribuição de alimentos para o café da manhã para os idosos do Projeto Movimento e Ação e famílias 

carentes que possuem pessoas idosas e que estão passando por um momento de vulnerabilidade social, que 

estão desempregados ou que não possuem renda suficiente para uma alimentação adequada.  A Reforma e 

Ampliação do espaço físico estão sendo executados de acordo com o cronograma de execução. Neste sentido 

o conselho observou que o Projeto está em execução, é essencial para o aprimoramento da política pública 

de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da pessoa idosa e resolve aprovar o desejo de 

Renovação da Proposta de Ação com o Programa Parceiro do Idoso para apoio financeiro e técnico para 

trabalho em 2021. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Monitoramento e Avaliação da PROPOSTA 

DE AÇÃO: Visão – Um novo futuro para a pessoa idosa de Morrinhos – 2º etapa, desenvolvido pela 

entidade Fundação Banco de Olhos de Goiás. A entidade está fazendo tudo para minimizar os problemas 

causados tanto para os colaboradores quanto para os pacientes, principalmente os idosos. Com implantação 

do tele orientação, onde todos os pacientes poderão agendar uma orientação via WattsApp com o médico. 

Em relação aos projetos, ainda estão todos parados, uma vez que dependem de transporte e também da 

necessidade dos pacientes e por se tratar de cirurgias de cataratas para a pessoa idosa. Os atendimentos 

referentes a proposta de ação para 2020 ainda não estão sendo executados, no que se refere as cirurgias. O 

Conselho entende a avalia que a proposta da instituição é muito importante e destaca o ótimo trabalho 

executado em 2019, e que esta proposta ainda está em execução e que a proposta de 2020, pelo cronograma 

de execução poderá ser executada apenas em 2021, deixando um saldo remanescente para o ano seguinte. 

Neste sentido o conselho observou que esta Proposta de Ação só poderá ser renovada após a execução final 

das Propostas de Ação de 2019 e 2020. Vale destacar que a entidade somente não executou as ações por 

causa do período em que o Brasil está vivenciando em relação a pandemia decorrente da COVID-19. Foi 

apresentado aos conselheiros a proposta de ação Lar Espírita José Passos, a qual já foi financiada pelo 

Programa Parceiro do Idoso, solicitando deliberação para que essa proposta seja encaminhada ao Programa, 

tendo em vista que a modalidade é Acolhimento Institucional para a pessoa idosa, um serviço relevante e de 

extrema importância na atualidade. O Conselho resolve deliberar a aprovação do Monitoramento e Avaliação 



Ata de nº 85 de 24 de junho de 2020. Página 4 
 

da PROPOSTA DE AÇÃO: Lar Espírita José Passos, “Acolhimento Institucionalizado de Longa 

Permanência com Assistência Integral à pessoa Idosa em Regime de Internato, Garantindo Promoção e 

Amparo” - RENOVAÇÃO, desenvolvido pela entidade Centro Espírita Luz e Caridade. A instituição por 

se tratar de execução de um serviço continuado de Acolhimento Institucional, atualmente a entidade conta 

com 42 (quarenta e dois) idosos institucionalizados dentro do projeto. Está sendo feito o monitoramento de 

todos os idosos e algumas restrições com medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do 

coronarírus – COVID-19, a fins de prevenir a propagação da doença, diminuir a vulnerabilidade social do 

idoso. O Projeto está sendo executado com Acompanhamento de toda a rede de proteção, principalmente 

nas áreas da saúde e assistência social. A Coordenação da Instituição de Longa Permanência – ILPI, 

formalizou um plano de trabalho sistematizado com acompanhamento de todos os idosos e funcionários, 

restringindo as visitas, higienizando todo local e as doações. Está sendo elaborado um Plano de Contingência 

de Prevenção e Controle de Infecções pelo Novo Coronavírus COVID-19, a serem adotadas no Lar Espírita 

José Passos, com procedimentos necessários para os residentes, funcionários, familiares e admissão de novos 

residentes na ILPI. Neste sentido o conselho observou que esta Proposta de Ação é de extrema importância 

para garantir os direitos e principalmente a vida e a saúde da pessoa idoso dentro da Instituição de Longa 

Permanência. Observou-se que os idosos são os mais atingidos negativamente pela pandemia da atualidade 

e este trabalho junto as ILPIS, é essencial para o aprimoramento da política pública de promoção, proteção, 

defesa e atendimento dos direitos da pessoa idosa e resolve aprovar o desejo de Renovação da Proposta de 

Ação com o Programa Parceiro do Idoso para apoio financeiro e técnico para trabalho em 2021. Finalizando 

a pauta da reunião, eu Cristiane Teixeira Lima, Secretária Executiva, dato e assino a presente ata que também 

será assinada pelo Vice-Presidente Jânio Batista dos Santos e que os Conselheiros e demais participantes 

estarão relacionados a frequência e a ata: Aparecida Eterna da Cunha de Paula, Cleidemar Marques José 

Campos, Cristiane Mendes Morais, Enilta Aparecida dos Santos Marques, Gleide Maria Barbosa, Jamil 

Aparecida Vieira da Silva, João Orlando Luiz de Oliveira, Lucas de Moura Lima, Marcelo Defendi, Noeli 

Santana e Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. Morrinhos – Goiás, 24 de junho de 2020. 

  


