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Aos vintee sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas, considerando a 

impossibilidade de realização de sessões penárias presenciais, em decorência da determinação de 

isolamento social, devido ao COVID-19. Reuniram-se em caráter ordinário, por meio do aplicativo whatsapp 

os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa ldosa - CMDPI. Dando início a Secretária 

Executiva dos Conselhos Senhora Denise Fogaça de Almeida Souza saudoua todos expôs a pauta da 

referida reunião: Apresentação do Projeto Itaú Viver Mais", para aprovação ou não no Conselho, 

apresentado pela Senhora Jessika Stefaniack, representante do Asilo São Vicente de Paulo. Em 

continuidade a Presidente Aline Rosa do Nascimento saudou a todos e passou a palavra a Senhora Jessika 

para dar inicio a apresentação do projeto. Em prosseguimento a Senhora Jessika saudou a todos e deu 

inicio a apresentação explanando que, recebeuo edital ltaú de seleção de projetos via Fundo do ldoso, que 

visa selecionar projetos a serem financiados por meio de repasse de recurso ao Fundo do ldoso. Havendo 

então a necessidade do Projeto criado pelo Asilo São Vicente de Paulo, ser analisado e aprovado pelo 

Conselho. Em continuidade explicou que o Projeto visa oferecer melhor qualidade de vida através de 

atividades como: aulas de pintura (tela pano de prato, papel ou desenhos impressos); confecção de 

artesanatos ( tricô e crochê); jogos; festas de aniversário dos idosos; confratermizações; dinámicas ou 

brincadeiras; dança; aula de alongamento com os idosos; ambiente com TVe DVD para sessões de filmes 

ou um telão com retroprojetor precisando (de um notebook , retroprojetor e um telão); atividades lúdicas; 

aquisição de aparelhos para se exercitarem e trazer melhorias no estado fisico, mental e social dos idosos. 

Salientou ainda, que há espaço fisico para a realização das atividades propostas. A proposta do projeto 

apresenta o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), para realizar a compra dos seguintes itens: PARAA 

A ACADEMIA AO AR LIVRE: 02 simulador de caminhada; 02 sistema muscular esqui; 02 simulador 

cavalgada; 02 rotação vertical. SALA DE CINEMA: 01 telão de 2 m por 2 m; 01 projetor; 01 notebook; 02 

mesas de pebolim; 01 mesa de sinuca; 4 mesas plásticas para jogos e baralho (truco). ATIVIDADES 

DANÇANTES E DINAMICAS: 4 a 6 bamboles; 1 cx de som com entrada de pendrive e microfone. 

ATIVIDADES ARTISTICAS: tintas acrilex cores variadas; pinceis; panos e prato branco para pintura; cab*as 

de lkápis de cor. Visto que no edital o taú buscará apoiar projetos selecionados com um aporte de até, no 

máimo, RS 200.000,00 (duzentos mil reais). Em continuidade o Projeto taú Viver Mais" do Asilo, foi 

enviado no grupo para a análise de todos. E após a análise, Projeto taú Viver Mais" apresentado pelo Asilo 

São Vicete de Paulo foi aprovado por unanimidade. Em prosseguimento a Senhora Denise Secretária 

Executiva dos Conselhos ressaltou ainda, que o projeto será encaminhado para a possível seleção e 

aprovação do ltaú. Nada mais havendo a constar, eu Denise Fogaça de Almeida Souza - Secretária 

Executiva dos Conselhos lavrei a presente ata, que será assinada por mim e pela presidente deste Conselho. 
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