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Ata nº 88 - da reunião do Conselho Municipal do Idoso de Morrinhos – Goiás, do seguimento da 

Sociedade Civil Representantes de Entidades de Atendimento e Promoção do Idoso, realizada aos 

dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, as 14h, na sala do conselho, onde as entidades 

inscritas no conselho que prestam serviços de atendimento e promoção do idoso estiveram presentes 

para discutirem sobre as representações da sociedade civil sobre a participação dos novos membros 

do Conselho, devido ter apenas duas vagas porém no conselho são inscritas quatro entidades.                              

As entidades que estiveram presentes na reunião foram: Lar Vicentino Padre Lino José Correr, 

representante Geraldo Martins de Melo; Associação Cultural e Educativa IBI, representante 

Rosimeire Marcelino de Paula Vieira e Jamil Aparecido Vieira da Silva; Assistência Cultural e 

Filantrópica Evangélica BETESDA, representante Jânio Batista dos Santos e Assistência Infantil 

Dona Lourdes de Mello, representante Ruth Corcelli de Oliveira Barbosa. A Presidente Marilinner 

Martins de Carvalho, juntamente com a Secretária Executiva Cristiane Teixeira Lima iniciaram a 

reunião e algumas sugestões foram apresentadas. A Conselheira e Representante da entidade Ruth 

Corcelli sugeriu para que todas as quatro entidades permaneçam no conselho com indicação de 

representantes, que duas fiquem como titulares e duas como suplentes. Todos os participantes 

concordaram com a proposta ficando assim a composição: Titulares: Associação Cultural e 

Educativa IBI e Assistência Infantil Dona Lourdes de Mello e Suplentes: Assistência Cultural e 

Filantrópica Evangélica BETESDA e Lar Vicentino Padre Lino José Correr. Todas as entidades 

irão indicar os seus representantes por escrito. Finalizando a pauta da reunião, eu Cristiane Teixeira 

Lima, Secretária Executiva, dato e assino juntamente com a Presidente Marilinner Martins de 

Carvalho e todos os participantes da reunião. Morrinhos-GO, 17 de setembro de 2020. 

 

 


