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PROJETO DE LEI Nº 0064/2022                                                            Em, 01 de 

junho de 2022

INSTITUI A SEMANA MUNICIPAL DO IDOSO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Artigo1.º. Fica instituída a Semana Municipal do Idoso na 1º Semana do mês de 

outubro.

Artigo2.º O objetivo da realização da semana instituída por esta Lei é informar aos 

Idosos dos seus direitos bem como conscientizar e poder realizar programas de saúde 

preventiva do Município de São Pedro da Aldeia, sobre a valorização do idoso, bem 

como:

I – contribuir para fortalecer a imagem do idoso em nossa sociedade e conquistar 

o respeito das demais gerações;

II – sensibilizar a sociedade para novas formas de participa ção da pessoa idosa;

  

III – promover eventos educativos e culturais,  e proporcionar canais de 

comunicação, convívio social, troca de experiências entre essas pessoas e as demais 

gerações para conscientização sobre o envelhecimento humano, enfatizando a prevenção 

de doenças e a busca de melhor qualidade de vida para a terceira idade;

IV – realizar de campanha de orientação junto aos idosos estimulando o 

autocuidado e difundindo a importância da prevenção;

V – conscientizar a pessoa idosa dos problemas de sa úde característicos da idade, 

incentivando a realização de exames preventivos;

VI – sensibilizar a sociedade para a longevidade da pessoa humana;

VII – valorizar e estimular a prática esportiva como fator de promoção de saúde e 

bem estar, resgatando a autoestima para o melhor convívio social do idoso.

Artigo3º A Semana Municipal de Atenção ao Idoso será destinada à 

conscientização, prevenção e recuperação da saúde física e mental das pessoas com mais 

de 60 (sessenta) anos, observados os princípios e diretrizes da Política Municipal de 

Atenção do Idoso.

Artigo4.º Durante a Semana Municipal do Idoso deverá ser prestado atendimento 
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geriátrico e gerontológico, nas Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPI’s 

e nos locais previamente estabelecidos pelo Poder Publico Municipal.

Artigo5.º O Poder Executivo, por meio de seus órgãos competentes, fixará a 

programação a ser desenvolvida durante a semana instituída por esta lei, como palestras, 

cursos, atividades médicas e laboratoriais, objetivando a conscientização, prevenção e 

recuperação da saúde física e mental das pessoas idosas.

Artigo6º Sempre que conveniente, o Poder Público Municipal poderá, na 

realização da semana comemorativa, buscar parcerias para a organização, divulgação e 

execução, com clubes de serviços, organizações sociais e assistenciais, igrejas, 

associações civis e comerciais, entre outras entidades da sociedade civil organizada, bem 

como envolver as instituições de longa permanência para idosos.

Artigo7.º as despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta 

das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo8º Esta lei entra em vigor na data desta publicação.

JUSTIFICATIVA

Com a intenção de criar condições mais eficazes de aprendizado e conscientização 

sobre os Idosos aos munícipes do nosso município, encaminho o projeto de lei que 

institui a Semana de Idoso. 

A Semana Municipal do Idoso deverá ser comemorada anualmente, na primeira 

semana do mês de outubro, no período coincidente com a data de 1º de outubro, o Dia 

Internacional do Idoso. 

Este dia foi instituído em 1991 pela (ONU) Organização das Nações Unidas e tem 

como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e da 

necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa. A mensagem do dia do idoso é 

passar mais carinho aos idosos, muitas vezes esquecidos pela sociedade e pela família. 

No Dia Internacional do Idoso decorrem várias iniciativas para a população idosa, 

nomeadamente palestras, sessões de atividade física e workshops de artes manuais, entre 

outros. 

A presente proposição tem o intuito de que essas iniciativas no município, e 

diversas mais, sejam realizadas ao longo de uma semana, alcançando significativo 

número de idosos. 

O envelhecimento é um fenômeno biológico normal que atinge todos os 

organismos vivos, mas muitas pessoas não sabem lidar com esse processo. 

Diante disso, o aumento da expectativa de vida no Brasil, que hoje ultrapassa os 

71 anos de idade, representa um desafio para toda a sociedade, que deve criar formas de 

amparar melhor os idosos. 

Dados apontam que a população brasileira está envelhecendo e o poder público 

não pode estar alheio a isso. Não podemos permitir a invisibilidade social que muitas 
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vezes acontece, e acredito que através da Semana do Idoso poderemos desenvolver 

diversas ações e políticas públicas de saúde, assistência social e previdência, voltadas 

para "melhor idade". 

Queremos com esta iniciativa reconhecer a importância dos idosos na construção 

da sociedade e conscientizar todas as gerações quanto à necessidade de tratá -los 

sempre, com respeito e dignidade, além de criar neles mesmos essa consciência de sua 

importância, pois todos queremos chegar a esta idade com saúde, vigor e alegria.

Sala das Sessões, em 01 de junho de 2022.

CRISTIANEY DE SOUZA

Vereador(a) - Autor(a)
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