
PROJETOS APROVADOS PARA CAPTAÇÃO DE IMPOSTO DE 

RENDA ATRAVÉS DE EDITAL DE BANCO DE PROJETOS 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso (FMDI): 

 

Projeto Flexo distrair na Terceira Idade  

Objeto: Aquisição de equipamento permanente (maca de flexo 

distração), para a melhoria da assistência à saúde da pessoa idosa 

na sala de reabilitação física. 

Público Alvo: cerca de 40 idosos 

Instituição Proponente: Associação Medianeirense dos 

Deficientes Físicos - AMEDEF 

Valor total: 25.000,00  

Prazo de Captação: 27/12/2021 a 27/12/2023 

 

Projeto Qualidade de Vida na Melhor Idade 

Objeto: Qualificação do atendimento aos idosos do Serviço de 

Acolhimento através da aquisição de uma secadora de roupas 

industrial, roupas de cama e banho personalizadas. 

Público Alvo: cerca de 37 idosos em situação de acolhimento 

institucional 

Instituição Proponente: Fundação Jandira Áurea Zílio (Lar dos 

Idosos) 

Valor total: 71.500,00  

Prazo de Captação: 27/12/2021 a 27/12/2023 

************************************************************************* 

Projeto É Preciso Saber Viver! 

Objeto: Assegurar à pessoa idosa que sofre com a dependência de 

drogas lícitas e ilícitas o direito de ser acolhido em um ambiente 



seguro e saudável, com atividades ocupacionais condizentes com a 

faixa etária, acompanhados por equipe multiprofissional de busca 

despertar no idoso a compreensão sobre a aceitação de sua 

condição diante da dependência de álcool e outras drogas e 

gradativamente fortalecer vínculos familiares e prepará-los para a 

reinserção social.  

Público Alvo: Idosos 

Instituição Proponente: Associação Recanto Parque Iguaçu 

Valor total: 695.000,00  

Prazo de Captação: 27/12/2021 a 27/12/2023 

 

Projeto Caminhos – construção de um ginásio de esportes para 

a execução de atividades voltadas ao bem estar da pessoa 

idosa.   

Objeto: Construção de um ginásio de esportes para a execução de 

atividades voltadas ao bem estar da pessoa idosa.   

Público Alvo: Idosos de Medianeira   

Instituição Proponente: Associação Medianeirense de Surdos - 

AMESFI 

Valor total: 2.000.000,00  

Prazo de Captação: 09/12/2022 a 09/12/2024 

 

Projeto Mexa-se – promovendo saúde e bem estar na terceira 

idade. 

Objeto: garantir o atendimento ao público de idosos do bairro Belo 

Horizonte, assegurando o acesso as políticas públicas e ao direito 

do envelhecimento saudável.  

Público Alvo: Idosos do Bairro Belo Horizonte   



Instituição Proponente: Sociedade Filantrópica Semear 

Valor total: 113.926,55  

Prazo de Captação: 09/12/2022 a 09/12/2024 

 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FMDCA): 

 

Projeto Equoreabilitar 

Objeto: Atendimento de Reabilitação através do Centro de 

Equoterapia utilizando o cavalo como mediador. 

Público Alvo: cerca de 50 crianças e adolescentes com deficiência 

Instituição Proponente: Associação Medianeirense de 

Atendimento Especializado, Reabilitação e Assistência à Criança e 

ao Adolescente - AMOA 

Valor total: 320.369,83  

Prazo de Captação: 16/08/2022 a 16/08/2024 

 

Projeto Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Objeto: Atender até 180 crianças e adolescentes sendo até 90 por 

ano no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos na 

Semear. 

Público Alvo: cerca de 180 crianças e adolescentes 

Instituição Proponente: Sociedade Filantrópica Semear 

Valor total: 336.000,00  

Prazo de Captação: 16/08/2022 a 16/08/2024 

 

Projeto: Passeio do Bem! 

Objeto: Aquisição de um veículo o km 



Público Alvo: Crianças e adolescentes na faixa etária entre 0 e 18 

anos incompletos, de ambos os sexos, em situação de risco pessoal 

e social, vítimas de maus tratos, violência, negligência, abandono 

familiar ou que estejam em situação de vulnerabilidade social. 

Instituição Proponente: Entidade Filantrópica O Bom 

Samaritano 

Valor total: 480.000,00  

Prazo de Captação: 16/08/2022 a 16/08/2024 

 

Projeto: Rompendo Barreiras: a garantia dos direitos à saúde, 

à cultura, ao esporte, lazer, educação e assistência social de 

toda criança e adolescente surda, com deficiência auditiva, 

com fissura lábio palatina e com transtorno do processamento 

auditivo central  

Objeto: Proporcionar o atendimento à 45 crianças e adolescentes 

através do projeto Rompendo Barreiras tendo como objetivo a 

prevenção da vulnerabilidade social e intervenção profissional para 

garantia do acesso à direitos como saúde, educação, bem estar 

emocional, assistência social, lazer, educação e esporte. 

Público Alvo: cerca de 45 crianças e adolescentes surdas, com 

deficiência auditiva, com fissura lábio palatina e com transtorno 

do processamento auditivo central,   

Instituição Proponente: Associação Medianeirense de Surdos - 

AMESFI 

Valor total: 744.523,03  

Prazo de Captação: 16/08/2022 a 16/08/2024 

 

 



 

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso 

CNPJ: 19.397.642/0001-02 

Banco do Brasil 

Agência: 0735-8 

C/C: 41759-9 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

CNPJ: 19.163.182/0001-40 

Banco do Brasil 

Agência: 0735-8 

C/C: 41606-1 

Link do sistema de doações  

http://transparencia.medianeira.pr.gov.br/arDoacao/ 

Ressaltando que a doação no sistema ainda não permite a escolha do projeto, 

mas, em caso de escolher algum dos projetos acima para redirecionar sua 

doação, você doador poderá fazer uma declaração dessa doação para o projeto 

escolhido com sua assinatura e enviar diretamente ao referido conselho 

através dos emails: cmdca@medianeira.pr.gov.br ou 

cmdi@medianeira.pr.gov.br 

Segue modelo da declaração: 

  

http://transparencia.medianeira.pr.gov.br/arDoacao/
mailto:cmdca@medianeira.pr.gov.br
mailto:cmdi@medianeira.pr.gov.br


MODELO 

DECLARAÇÃO 

 

Eu, _________________________________________________, CPF/CNPJ 

nº______________________ declaro que efetivei uma doação do Imposto de 

Renda, no valor de _______________________, na data de ___________________, 

para o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso  de Medianeira/Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Medianeira e gostaria 

que esse valor fosse revertido ao Projeto 

______________________________________________________, devidamente 

habilitado no Banco de Projetos deste Conselho. 

 

Medianeira, ____ de __________________ de 202_. 

 

 

 

Assinatura/carimbo se houver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


