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Ata 006/2021

Aos trinta dias do més de agosto do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas e trinta e trés minutos
considerando a impossibilidade de realização de sessdes plenárlas presenciais, em decorrênciada

determinação de isolamento soclal, devido ao COVID 19. Reuniram-se em caráter ordinário, por meio do
membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa ldosa- CMDPI. Dando
inicio a Presidente do Conselho Aline Rosa Nascimento saudou a todos e passou a palavra a Secretárla

aplicativo whatsapp

os

Executiva dos Conselhos Senhora Denise Fogaça de Almeida Souza, que saudou a todos expós a

referida reuniao: Aprovação ou não do Temo de Adesão do municipio e Plano de Ação Municipal conforme
a Deliberação n 018/2021- CEDIPR, que estabelece os procedimentos de repasse de recursos na
modalidade fundo a fundo no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para execução de projetos,
programas e serviços para o atendimento de pessoas idosas. Em continuidade foram enviados no grupo,

arquivos em fomato PDF da Deliberação, Plano de Ação do município e Termo de Adesão Municipal para
a análise todos. Fazendo uso da palavra a Assistente Social do Órgão Gestor Senhora Neili Morais Sene
explicou que o

Plano de Ação foi ofertado aos municipios que não possuem o SCFVI -

Serviçode

Convivência e Fortalecimento de Vínculos de ldosos. E que o recurso repassado será depositado no Fundo
a Assistência Social,
Municipal dos Direitos da Pessoa ldosa FMDPI, para a execução de ações voltadas
a
inclusão digital, esporte e lazer, cultura e saúde. Dando prosseguimento deu-se início a votação para
conforme os critérios
aprovação ou não do Temo de Adesão do município e Plano de Ação municipal
-

estabelecidos pela Deliberação n' 018/2021 - CEDI/PR. Após análise de todos o Temo de Adesão do

municipioeo
a

fundo para

aprovado

Planode Ação municipal, para o
execução

a

de

projetos,

recebimento de repasses de
e

programas

por unanimidade. Passou-se então

a

serviços

elaboração

para

recursos na

o atendimento

de pessoas idosas, foi
N° 005/2021.SÜMULA:

RESOLUÇÃO

da

modalidade fundo

de recursos na modalidade fundo a
Aprovar Temo de Adesão e Plano de Ação do municipio ao repasse
o atendimento de pessoas idosas conforme a
fundo, para execução de projetos, programas e serviços para
dos Direitos da
no Sistema Fundo a Fundo (SIFF). O Conselho Municipal

Deliberação 018/2021CED/PR,

atribuições, que Ihe conferem a Lei
e considerando a deliberação plenária realizada em 30 de
Municipal n° 2.275/2010 de 09 de junho de 2010
de Adesão e Plano de Ação do município ao repasse de
agosto de 2021. Resolve: Art. 1°-Aprovar Termo
valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para execução
recursos na modalidade fundo a fundo no
atendimento de pessoas idosas conforme a Deliberação 018/2021
de projetos, programas e serviços para o
Pessoa ldosa

-

CMDPI de Wenceslau Braz -PR,

no uso

de

suas

-CEDI/PR. Art. 2° Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. Nada mais havendo a constar,

Fogaça de Almeida Souza Secretária Executiva
Conselho.
assinada por mim e pela presidente deste

eu

Denise

-

dos Conselhos lavrei

a

presente ata, que será

Wenceslau Braz, 30 de agosto de 2021.

Aline Rosa dó Nascimento

Denise Fogaça de Almeida Souza
Secretária Executiva dos Conselhos

Presidente - CMDPI

Avelino Vieira, n* 290, centro, fundos c/ a Rodoviária

Fone: 3528-2553
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RESOLUGÃO N° 005/2021.

SUMULA: Aprovar Termo de Adesão e
Plano de Ação do município ao repasse de
recursos na modalidade fundo a fundo, para
execução de projetos, programas e serviços
idosas
para o atendimento de pessoas
conforme
a Deliberação 018/2021

CEDI/PR, no Sistema Fundo a Fundo (SIFF).

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI de Wenceslau Braz -PR, no
uso de suas atribuições, que Ihe conferem a Lei Municipal n° 2.275/2010 de 09 de junho de 2010 e
considerando a deliberação plenária realizada em 30 de agosto de 2021.

Resolve:
Art. 1

Aprovar Termo de Adesão e Plano dee Ação do município ao repasse de recursos na

modalidade fundo a fundo no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). para execução de
projetos, programas e serviços para o atendimento de pessoas idosas conforme a Deliberação
018/2021 -

CEDI/PR.

Art. 2- Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

Wenceslau Braz, 30 de agosto de 2021.

Aline Rosa do Nascimento
Presidente CMDPI

Avelino Vieira, n* 290, centro, fundos e/ a Rodoviária
Fone: 3528-2553

