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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA
O envelhecimento da população tem se tornado uma virtude, e um grande desafio para
os governantes em trazer a qualidade de vida que o idoso necessita, juntamente com as
demandas sociais e econômicas vinculadas. Os desafios do envelhecimento são
globais, nacionais e locais, e para melhorar o quadro que temos visto hoje é necessário
planejamento com reformas em países desenvolvidos e em países em
transição(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,2005).
O projeto do Centro de Convivência e lar de idosos se refere a uma realocação do
Abrigo dos Idosos São Vicente de Paulo para um local novo, devido ao
comprometimento da sua estrutura atual em relação a super lotação em um espaço
reduzido influenciando diretamente em questões de iluminação precária e insalubridade,
e agregando um centro de apoio para permanência temporária de pacientes de outras
cidades que buscam fazer tratamento no hospital Santa Casa da Misericórdia.

2. ABORDAGEM TEMÁTICA
A LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e de
outras províncias.
Art. 1º A política nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direitos sociais do
idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação
efetiva na sociedade.
Art. 2º Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa maior de sessenta anos
de idade.
A LEI N° 10.741, DE 1º DE OUTUBRO DE 2003 Dispõe
sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências,
Art 8° do Estatuto do Idoso diz o envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua
proteção um direito social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

3. PROPOSTA PROJETUAL

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando os estudos realizados, conclui-se a importância do projeto do Centro de
Convivência e lar de Idosos, irá contribuir para uma moradia de qualidade para os
idosos em situação vulnerável e precária da localização atual, além das restauração dos
aspectos ambientais uma vez depreciado na região, próximo ao córrego vaca brava.
Esse projeto traz essa união com aspectos naturais não só aos moradores do edifício,
mas também moradores da região.
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