CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
CMDPI- PALMITOS/SC

Duo Padre Manoel da N6brega, sala 01, Edificio Valencia

Centro -CEP 89.887-000

Fone: (49) 3647-9621

RESOLUCA0 001/2022
Disp6e

sobre

a

Hidrogindstica

aprovac5o

"AGUA

instincjonalizadofro

da

do

VIVA"I
Associapao

projeto
com

para
idosos

Nilcleo

de

Profissionais Amigos dos Idosos - NUPAI. Voltado a
promogao, protcxpao de defesa dos direitos hunalios da

pessoa idosa,

atrav6s do Fundo do Conselho de

Assistez]cja ao ldoso.

0 Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Palmitos, no uso de suas atribui¢6es
legais, confendas pela Lei Municipal n.° 3.233, de 20 de agosto de 2008, em reuniao realizada
no dia 15 de fevereiro de 2022.

CONS[DERANDO, ainda, que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de
Palmitos, participar da coordenapao das ap6es integradas setoriais das politicas pdblicas

voltadas a pessoa idosa do municipio de Palmitost ben coma avaliar e deliberar quarto a
poJitica e ds ap6es de atendimcnto ao jdoso no fimbito do mum;clpjo de Palmjtos:

RESOLVE:
Art. 1° Aprovar o projeto Hidroginastica "AGUA VIVA" com idosos institucionalizados, do
Municipio de Palmitos, da Associapfro NhcLeo de Profissionais Amigos dos ldoso§ -NUPAI.

Art 20 Esta resolucao entra em vigor na data de sua publicapao.

Palmitos, SC -15 de fevereiro de 2022

L¢±A

ROSANGE
OTTO
PRESIDENTE D0 CMDPI

Transporte, resumos das doai6es R$ 122.633,43 (Cento vinte dais mil seiscentos trinta tres reais e quarenta t-e:
centavos). Resumes dos recursos oriundos de doa¢6es fundos municlpajs do idoso de Palmitos: Em 2olg. FS

66.265,74 ( Sessenta sels mll duzentos sessenta clnco reals e setenta qllatro centavos, de5tlnado ao fundc. 20%, 202=\

R$ 66.877,14 ( sessenca seis mll oltocentos setenta sete reals e quatorze centavos), destinado ao fundo 2o96, zo21 BS

153.291,79 ( Cento cinquenta tres mil duzentos noventa urn reais e setenta nave centavos, 209/a destlnado ao fundc

totalizando ao todo R$ 179.147,74 { Cento setenta nave mil cento quarenta sete reais e setenta quatro centavos r`'a =
havendo dtividas e n5o havendo mais nada a tratar, encerrou a presente reuni5o e eu, Deisi Gugel, lavrei a presen[e

eta, que ap6s llda serf assinada par todos os
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Aos quinze dies do mss de fevereiro de 2022, rcuniram-se os membros do Conselho Municiprl dos Direitos da
Pessoa ldoso. Ini.cjalmente a presidente, deu as boas-vindas e agradeceu a presenca de todos. Dando

continuidade, colocou sobre a apreciap5o e aprovagao de projeto Hidrogindstica "AGUA VIVA" com idosos
institucionalizados, do Municipio de Palmitos, da Asscoiapao Nde]eo de Profissionais Amigos dos ldosos -

NUPAI. 0 projeto ten como objetivo minimizar a ouorrchcia de quedas e fraturas nos idosos iustitucionalizados
atraves da implementapao de atividades de hidrogindstica. Sera desenvolvido atividades em gnipos no ba]nearios

de llha redonda, promover melhora no sistema respirat6rio, motor e condicionamento fisieo, A coordenadora da
institui9ao Debora Riese, tamb6m colocou da importancia do projeto, pois o envelhec].men[o e un] fen6meno

mundial que merece preocupacao da sociedade em geral. Dessa forma, manter uno institui¢ao que garanta .i

dighidade, seguranga e ben-estar dos idosos promovendo sua inclusao na sociedade, garantindo direitos plenos

de cidadao e missao da NUPAI. Ap6s a anihise do projcto o mesmo foi aprovado por todos. N5o havendo mais

nada a tratar, a presidente encerrou a presente reuniao, eu Deisi Gugel, lavrei a presente ata, que ap6s lida serj

assinada por todos os presentes e a quem dela fiver conheeinento.
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