
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PARANÁ

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO

IDOSO

Lei n.º 1359/2004, de 02 de julho de 2004.

ATA Nº  9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA – 27/07/2021

Aos 27 dias do mês de Julho de 2021 aconteceu a 9ª reunião Extraordinária do Conselho

Municipal de Direitos do Idoso de Guarapuava Pr, às 8 horas 30 minutos, reunião online

através do aplicativo Google MEET, com a presença dos Conselheiros Governamentais:

Adriana  Virgínia  de  Paula  –  Secretaria  Municipal  de  Saúde;  Maria  Aparecida  Meira

Heimoski  Zanona  –  Núcleo  Regional  de  Educação;  Conselheiros  não  governamentais:

Dieniffer Socoloski  – AEPAPA; Maria Lioba Heerdt – UNATI; Leonidas Marcondes Ribas

– SOS; Rozilda de Cácia Lemes do Nascimento e Delzira Aparecida da Luz Antunes –

Pastoral da Pessoa Idosa; Waldemar Brustolin Neto - ACPAC; Joelson Moraes Ribas –

SISPPMUG;. Convidados: Débora Magalhães Ribeiro Garcia – Ministério Público, Jeane

Ramos  Silvério  Garcia  –  Secretária  Executiva.  A  reunião  foi  presidida  pela  presidente

Rozilda de Cassia  Lemes do Nascimento e teve  início  com o  Item 1: Aprovação do

Projeto  Itaú  Social;  Proposta  de  Trabalho  Serviço  Executado,  conforme

Tipificação  Nacional  de  Serviço  Sociaassistencial:  Serviço  de  Acolhimento

Institucional  e  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos.  Público  Alvo:

Pessoas idosas com 60 anos ou mais de ambos os sexos, sem familiares provenientes do

municipio  de  Guarapuava,  que  não  possuam  transtornos  mentais  e  após  pesquisa  do

CREAS e solicitação da vaga pela Promotoria de Justiça. A Entidade tem capacidade para

atendiemnto de 40 pessoas, atualmente estão acolhidos 25 idosos. Objeto da Parceria:

Compras de equipamentos para exercícios físicos leves, materiais lúdicos para realização

de  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento  de  Vínculos,  gêneros  alimentícios,

principalmente  carne,  leite,  ovos,  frutas  e  verduras,  etc.,  produtos  para  lavanderia,

materiais de higiene, incluindo fraldas geriátricas .Descrição da  Realidade do Objeto

da Parceria:  A Entidade realiza atividades de acolhimento à pessoa idosa, bem como

realiza acompanhamento destes na entidade, oferecendo serviço de qualidade. Pensando

em estratégias que visem à manutenção da capacidade funcional e autonomia das pessoas

que chegam à terceira idade, o presente projeto tem como objetivo angariar fundos Edital

Itaú  de  seleção  de  projetos  via  Fundo  do  idoso,  para  compra  de  equipamentos  para

exercícios físicos e atividades lúdicas.  Justificativa da Proposição: Por pessoa idosa
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entende-se o individuo com 60 anos ou mais, seguindo-se os parâmetros demográficos do

Brasil assim como os internacionais. O  Serviço de Obras Sociais “Airton Haenisch” - S O S,

é uma entidade para idosos que se encontram em situação de risco pessoal e social com

seus  direitos  violados,  de  acordo  com  a  Tipificação  Nacional  dos  Serviços

Socioassistenciais,  a  entidade  enquadra-se  na  Proteção  Social  Especial  de  Alta

Compelxidade. Possui capacidade para 40 idosos, atualmente atende um número de 25

(vinte  e  cinco)  idosos  que  se  encontravam  em  situação  de  violação  de  direitos,  e  que

necessitam de atendimento especial,  no  qual  deve ser  garantida sua proteção integral,

assegurando o convívio  comunitário,  a  entidade também deve disponibilizar  atividades

culturais, educativas, lúdicas e de lazer. Pensando na autonomia e qualidade de vida dos

idosos,  a  entidade  vem  com  a  proposta  de  angariar  recursos  para  a  implantação  de

equipamentos  para  exercícios  físicos,  sabe-se  que  os  exercícios  vêm como importantes

assessorias na prevenção e na manutenção da saúde física do idoso. A prática regular de

exercícios  ao  longo  da  vida  aumenta  a  probabilidade  de  se  manter  a  independência

funcional por mais tempo, evitando com isso a necessidade de cuidados por terceiros para

o desempenho de atividades diárias (alimentação, higiene pessoal, vestir-se, movimentar-

se,  fazer  compras,  tomar  medicamentos,  ect).  Ressalta-se  que  além  da  compra  de

equipamentos para exercicios físicos a entidade solicita no projeto compra de materiais

para realizar  o  Serviço  de  Convivência  e  Fortalecimento de  Vínculos,  além de gêneros

alimenticios e materiais de higiene. Objetivos Geral: Proporcionar aos idosos acolhidos

através de exercícios físicos e atividades lúdicas a manutenção da Capacidade funcional e

autonomia  da  vida  diária,  resultando  em uma ....  na  qualidade  de  vida.  Específicos:

Promover  práticas  corporais,  atividades  fisicas  e  ludicas  em  grupo  e  individual  com

supervisão  de  profissional  técnico  especializado;  Proporcionar  orientações  e  práticas

evitando  osedentarismo;  Melhorar  o  equilibrio,  coordenação,  convivência,  memória  e

locomoção;  Proporcionar  aumento  de  massa  muscular;  Desenvolver  exercícios  para

auxiliar  no  controle  de  glicemia  e  diabetes;  Redução  de  peso  corporal  e  redução  de

peecentual de gordura, quando avaliar-se sobrepeso; Proporcionar melhora na qualidade

de vida e na disposição do idoso. Metodologia: Forma de Execução das Atividades

e de Cumprimento das metas: Será adotada a metodologia dos exercícios e atividades
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lúdicas e culturais a pessoa idosa, conforme orientação e avaliação do profissional; Metas:

idosos  acolhidos  em  condições  de  realizarem  exercicios  e  desenvolverem  atividades

culturais e lúdicas. Após a apresebtação do projeto este aprovado por este Conselho. Item

2: Pauta Livre. A presidente agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo para ser

tratado, encerrou a presente, que segue a assinada por todos os presentes. 
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