
 

 
 

Manifestação de Interesse Social 
Proposta da Comunidade ou da OSC 

 

Vereador Silvio Tolfo Tondo – PP. Emenda nº 18/2022. 
 

1. Identificação do Subscritor da Proposta 
(    ) organização da sociedade civil  (  x  ) movimento social    (     ) cidadãos 
Nome CNPJ/CPF 
Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso 87.085.460/0001-48 
Endereço 
Rua Nicolau Silveira Abraão. 1593. Bairro: Pinheiro/ Estrada do Salso 
Cidade U.F. CEP DDD/Telefone 
Caçapava do Sul RS 96570-000 (55) 99651-6530 
Nome do Responsável  CPF 
Dircenéia Roberto de Barcellos 540.856.400-20 
C.I./Órgão Expedidor Cargo Telefone 
SJS Presidente (55) 996410440 
Endereço 
Av. Cel. Coriolano Castro, 1170/ 502. Bairro: Centro 
Cidade  U.F. CEP 
Caçapava do Sul RS 96570 000 

 
2. Título da proposta  

VIVA NA MELHOR IDADE 
 

3. Identificação do objeto  
   Manter o atendimento dos serviços no acolhimento de idosos para proteger os mesmos de 
situação de risco pessoal e social, garantindo a moradia e bem estar de 46 moradores. 
   Garantir que os moradores e funcionários possam contar com equipamentos de 
necessidade para o andamento do serviço da casa, neste caso, os equipamentos serão, um 
fogão industrial, material de curativo profissional (pinças e tesouras) e câmeras de vigilância. 
   Realizar o pagamento de contas de água e luz, assegurando assim, o andamento das 
atividades da ASCAI. 

 
4. Diagnóstico da realidade que se quer modificar  

   Manter as atividades da copa e cozinha com equipamento novo e seguro para realizar o 
preparo de cinco a seis refeições diárias para 46 residentes. 
   Manter os serviços ofertados pela equipe de enfermagem com a compra de material (pinça 
e tesoura) para realização de curativos, onde, os mesmos poderão ser utilizados e 
esterilizados sempre e quantas vezes for necessário em autoclave. 
   Realizar a vigilância da ASCAI com melhor qualidade, mantendo e auxiliando na segurança 
dos moradores e funcionários.  
   Garantir o pagamento de contas de água e luz, assegurando um ambiente tranquilo que a 
instituição possa arcar com seus compromissos fixos mensais. 

 
 



5. Interesse Público envolvido  
   Prevê o bem estar de cerca de 46 idosos de ambos os sexos. 
   Faz parte desta meta manter o atendimento dos serviços gerais da instituição, onde, a 
compra de equipamentos novos e essências se faz necessário para garantir o atendimento 
aos residentes. 
   O recurso disponibilizado será utilizado para custear o pagamento de contas de água e luz, 
realizar a compra de um fogão industrial, câmeras de vigilância e a compra de material para 
realização de curativos dos moradores que necessitam do mesmo, desta forma, diminuindo o 
alto custo de despesas da instituição.  

 
 

6 Atividades e Custos envolvidos 
Descrição das atividades Custo 

estimado R$ 
Prazo de Execução 

Remuneração de funcionários.  De: Até: 
Custeio de contas de água e luz da ASCAI. 
Aquisição de equipamentos para melhor 
atendimento aos moradores, sendo, um fogão 
industrial, câmera de vigilância e material para 
realização de curativo (pinça e tesoura). 

R$= 10.000,00 Junho 
2022 

Dezembro 
2022 

Total R$= 10.000,00   
 
 
 
 

Caçapava do Sul, 28 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dircenéia Roberto de Barcellos 
                                                                                           Presidente 

                                                                                           ASCAI 
 

 
 
 



 
 

Manifestação de Interesse Social 
Proposta da Comunidade ou da OSC 

 

Vereador Luís Fernando Torres – PT. Emenda nº 90/2022. 
 

1. Identificação do Subscritor da Proposta 
(    ) organização da sociedade civil  (  x  ) movimento social    (     ) cidadãos 
Nome CNPJ/CPF 
Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso 87.085.460/0001-48 
Endereço 
Rua Nicolau Silveira Abraão. 1593. Bairro: Pinheiro/ Estrada do Salso 
Cidade U.F. CEP DDD/Telefone 
Caçapava do Sul RS 96570-000 (55) 99651-6530 
Nome do Responsável  CPF 
Dircenéia Roberto de Barcellos 540.856.400-20 
C.I./Órgão Expedidor Cargo Telefone 
SJS Presidente (55) 996410440 
Endereço 
Av. Cel. Coriolano Castro, 1170/ 502. Bairro: Centro 
Cidade  U.F. CEP 
Caçapava do Sul RS 96570 000 

 
2. Título da proposta  

VIVA NA MELHOR IDADE 
 

3. Identificação do objeto  
   Assegurar o atendimento dos serviços no acolhimento de idosos para proteger os mesmos 
de situação de risco pessoal e social, garantindo as refeições de 46 moradores. 
   Garantir que os moradores possam realizar suas refeições diárias com alimentos de 
qualidade, assegurando o bem estar nutricional daqueles que residem na ASCAI. 

 
4. Diagnóstico da realidade que se quer modificar  

   Organizar e manter as atividades da gestão administrativa dos serviços ofertados na 
residência mantida pela ASCAI; 
   Garantir a qualidade de vida da pessoa idosa, assegurando que as mesmas realizem de 
cinco a seis refeições diárias, as quais se fazem necessárias para nutrição dos moradores da 
instituição. 
   Sendo assim, o auxílio financeiro irá colaborar com a compra de alimentos necessários para 
o preparo de refeições diárias. 

 
5. Interesse Público envolvido  

   Prevê a garantia das refeições de 46 idosos de ambos os sexos, mantendo o bem estar dos 
mesmos. 
   Faz parte desta meta garantir a alimentação dos moradores da ASCAI, assegurando uma 
nutrição adequada.  Onde os residentes realizam de cinco a seis refeições diárias. 



   O recurso financeiro disponibilizado a ASCAI será utilizado para auxiliar na compra de 
alimentos para os residentes da instituição, desta forma, o custo com o mesmo será 
diminuindo. 

 
 

6 Atividades e Custos envolvidos 
Descrição das atividades Custo 

estimado R$ 
Prazo de Execução 

Remuneração de funcionários.  De: Até: 
Pagamentos de proventos dos profissionais 
colaboradores da ASCAI. 
Setor de serviços gerais, copa e cozinha. 

R$= 10.000,00 Junho 
2022 

Dezembro 
2022 

Total R$= 10.000,00   
 
 
 
 

Caçapava do Sul, 28 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dircenéia Roberto de Barcellos 
                                                                                           Presidente 

                                                                                           ASCAI 
 

 
 
 



 
 

Manifestação de Interesse Social 
Proposta da Comunidade ou da OSC 

 

Vereadora Jussarete Vargas – PDT. Emenda nº 51/2022. 
 

1. Identificação do Subscritor da Proposta 
(    ) organização da sociedade civil  (  x  ) movimento social    (     ) cidadãos 
Nome CNPJ/CPF 
Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso 87.085.460/0001-48 
Endereço 
Rua Nicolau Silveira Abraão. 1593. Bairro: Pinheiro/ Estrada do Salso 
Cidade U.F. CEP DDD/Telefone 
Caçapava do Sul RS 96570-000 (55) 99651-6530 
Nome do Responsável  CPF 
Dircenéia Roberto de Barcellos 540.856.400-20 
C.I./Órgão Expedidor Cargo Telefone 
SJS Presidente (55) 996410440 
Endereço 
Av. Cel. Coriolano Castro, 1170/ 502. Bairro: Centro 
Cidade  U.F. CEP 
Caçapava do Sul RS 96570 000 

 
2. Título da proposta  

VIVA NA MELHOR IDADE 
 

3. Identificação do objeto  
   Manter o atendimento dos serviços de enfermagem na instituição, garantindo assim, o 
acolhimento em saúde de 46 moradores, intensificando os cuidados prestados com serviço 
de formação profissional e qualidade da equipe. 
   Garantir que a instituição possa cumprir com normas e leis determinadas por órgãos 
superiores que definem também a quantidade de profissional enfermeiro e técnico de 
enfermagem que devem compor o quadro profissional da instituição. 
   Desta forma, manter e organizar equipe de enfermagem adequada para realizar suas 
funções, assegurando assim, o bem estar daqueles que residem na ASCAI. 

 
4. Diagnóstico da realidade que se quer modificar  

   Organizar e manter as atividades da gestão administrativa dos serviços ofertados na 
residência mantida pela ASCAI; 
   Manter os serviços de saúde prestados pelos enfermeiros e técnicos de enfermagem, 
garantindo assim, cuidado, prevenção e resolução nas atividades que envolvem assistência 
técnica da equipe. 
   Custear com as despesas de folha de pagamento da equipe de enfermagem. 

 
5. Interesse Público envolvido  

   Prevê o atendimento qualificado e o bem estar de cerca de 46 idosos de ambos os sexos. 
   Faz parte desta meta manter o atendimento dos serviços da equipe de enfermagem. 



   O recurso disponibilizado será utilizado para pagamento de proventos de funcionários 
enfermeiros e técnico de enfermagem da ASCAI, desta forma, diminuindo o alto custo de 
despesas por parte da ASCAI. 

 
 

6 Atividades e Custos envolvidos 
Descrição das atividades Custo 

estimado R$ 
Prazo de Execução 

Remuneração de funcionários.  De: Até: 
Pagamentos de proventos dos profissionais 
colaboradores da ASCAI. 
Equipe de enfermagem: Técnicos e enfermeiros. 

R$= 10.000,00 Junho 
2022 

Dezembro 
2022 

Total R$= 10.000,00   
 
 
 
 

Caçapava do Sul, 28 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Dircenéia Roberto de Barcellos 
                                                                                           Presidente 

                                                                                           ASCAI 
 

 
 
 



 
 

Manifestação de Interesse Social 
Proposta da Comunidade ou da OSC 

 

Vereador Zilmar Araujo – PP. Emenda nº 45/2022. 
 

1. Identificação do Subscritor da Proposta 
(    ) organização da sociedade civil  (  x  ) movimento social    (     ) cidadãos 
Nome CNPJ/CPF 
Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso 87.085.460/0001-48 
Endereço 
Rua Nicolau Silveira Abraão. 1593. Bairro: Pinheiro/ Estrada do Salso 
Cidade U.F. CEP DDD/Telefone 
Caçapava do Sul RS 96570-000 (55) 99651-6530 
Nome do Responsável  CPF 
Dircenéia Roberto de Barcellos 540.856.400-20 
C.I./Órgão Expedidor Cargo Telefone 
SJS Presidente (55) 996410440 
Endereço 
Av. Cel. Coriolano Castro, 1170/ 502. Bairro: Centro 
Cidade  U.F. CEP 
Caçapava do Sul RS 96570 000 

 
2. Título da proposta  

VIVA NA MELHOR IDADE 
 

3. Identificação do objeto  
   Manter o atendimento dos serviços no acolhimento de idosos para proteger os mesmos de 
situação de risco pessoal e social, garantindo a moradia de 46 moradores. 
   Garantir que os moradores e funcionários possam contar com a equipe de serviços gerais, 
copa, cozinha e manutenção da casa, sendo o mesmo, equipe adequada para realizar suas 
funções, assegurando assim, o bem estar daqueles que residem na ASCAI. 

 
4. Diagnóstico da realidade que se quer modificar  

   Organizar e manter as atividades da gestão administrativa dos serviços ofertados na 
residência mantida pela ASCAI; 
   Garantir a qualidade de vida da pessoa idosa, assegurando um ambiente higienizado pelos 
profissionais da instituição, assim como, manter a qualidade do setor de copa e cozinha e 
também manutenção do espaço físico. 
   Custear com as despesas de folha de pagamento da equipe de serviços gerais, copa, 
cozinha e manutenção. 

 
5. Interesse Público envolvido  

   Prevê o bem estar de cerca de 46 idosos de ambos os sexos. 
   Faz parte desta meta manter o atendimento dos serviços gerais da instituição, como, 
higienização da casa, manutenção e limpeza do pátio, assim como, o serviço de copa e 
cozinha, mantendo os profissionais adequados e qualificados para o preparo das refeições. 



   O recurso disponibilizado será utilizado para pagamento de proventos de funcionários do 
setor de serviços gerais, manutenção, copa e cozinha da ASCAI, desta forma, diminuindo o 
alto custo de despesas do mesmo.  

 
 

6 Atividades e Custos envolvidos 
Descrição das atividades Custo 

estimado R$ 
Prazo de Execução 

Remuneração de funcionários.  De: Até: 
Pagamentos de proventos dos profissionais 
colaboradores da ASCAI. 
Setor de serviços gerais, copa e cozinha. 

R$= 10.000,00 Junho 
2022 

Dezembro 
2022 

Total R$= 10.000,00   
 
 
 
 

Caçapava do Sul, 28 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dircenéia Roberto de Barcellos 
                                                                                           Presidente 

                                                                                           ASCAI 
 

 
 



 
 

Manifestação de Interesse Social 
Proposta da Comunidade ou da OSC 

 

Vereadora Patrícia Castro – PL. Emenda nº 31/2022. 
 

1. Identificação do Subscritor da Proposta 
(    ) organização da sociedade civil  (  x  ) movimento social    (     ) cidadãos 
Nome CNPJ/CPF 
Associação Caçapavana de Amparo ao Idoso 87.085.460/0001-48 
Endereço 
Rua Nicolau Silveira Abraão. 1593. Bairro: Pinheiro/ Estrada do Salso 
Cidade U.F. CEP DDD/Telefone 
Caçapava do Sul RS 96570-000 (55) 99651-6530 
Nome do Responsável  CPF 
Dircenéia Roberto de Barcellos 540.856.400-20 
C.I./Órgão Expedidor Cargo Telefone 
SJS Presidente (55) 996410440 
Endereço 
Av. Cel. Coriolano Castro, 1170/ 502. Bairro: Centro 
Cidade  U.F. CEP 
Caçapava do Sul RS 96570 000 

 
2. Título da proposta  

VIVA NA MELHOR IDADE 
 

3. Identificação do objeto  
   Manter o cuidado e atendimento dos serviços da ASCAI no acolhimento de idosos para 
proteger os mesmos de situação de risco pessoal e social, garantindo a moradia de 46 
residentes. 
   Garantir que os moradores possam contar com a equipe de cuidadoras, as mesmas, 
qualificadas para concluir suas funções, assegurando assim, o bem estar daqueles que 
residem na ASCAI. 

 
4. Diagnóstico da realidade que se quer modificar  

   Organizar e manter as atividades da gestão administrativa dos serviços ofertados na 
residência mantida pela ASCAI; 
   Garantir o cuidado dos moradores realizados pelos cuidadores contratados pela instituição, 
mantendo uma boa qualidade de vida dos moradores. 
   Custear com as despesas de folha de pagamento da equipe de serviços gerais, copa, 
cozinha e manutenção. 

 
5. Interesse Público envolvido  

   Prevê o bem estar de cerca de 46 idosos de ambos os sexos. 
   Faz parte desta meta manter o atendimento dos serviços realizados pelos profissionais 
cuidadores. 



   O recurso disponibilizado será utilizado para pagamento de proventos de funcionários da 
equipe de cuidadores da ASCAI, desta forma, diminuindo o alto custo de despesas do 
mesmo.  

 
 

6 Atividades e Custos envolvidos 
Descrição das atividades Custo 

estimado R$ 
Prazo de Execução 

Remuneração de funcionários.  De: Até: 
Pagamentos de proventos dos profissionais 
colaboradores da ASCAI. 
Equipe de profissionais Cuidadores. 

R$= 5.000,00 Junho 
2022 

Dezembro 
2022 

Total R$= 5.000,00   
 
 
 
 

Caçapava do Sul, 28 de abril de 2022. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dircenéia Roberto de Barcellos 
                                                                                           Presidente 

                                                                                           ASCAI 
 

 
 
 


