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Altera o Decreto Legislativo n° 343/2013, de 03/10/2013, que
LtDisp6e sobre a instituicao da Camara da Melhor ldade e
d6 outras providencias''.

A   CAMARA   MUNICIPAL   DE   JACAREi   APROVA   E   SUA

PRESIDENTE,   VEREADORA   LUCIMAR   PONCIANO   LUIZ,

PROMULGA 0 SEGUINTE DECRETO LEGISLATIVO:

Art.1°  0  artigo  2°  do  Decreto  Legislativo  n°  343/2013,  de

03/10/2013,  alterado pelo Decreto Legislativo n° 380/2016, de 09/06/2016, dispondo sobre a

Camara da Melhor ldade, passa a ter a seguinte redagao:

Art. 2°  A Camara da Melhor ldade consistira na simula?ao de

sess5es legislativas com representantes da melhor idade,  para discutir os assuntos de seus

interesses.

§  1°    Para  os  efeitos  desta  Lei,  considera-se  integrante  da
melhor idade a pessoa com mais de 60 anos de idade.

§ 2°   A  Camara  da  Melhor  ldade  sera  integrada  por  tantos

representantes quantos forem os Vereadores deste Legislativo.

§ 3°  0 mandato dos membros da Camara da Melhor ldade tera
inicio no primeiro dia dtil do mss de julho e se encerrar6 com o t6rmino da Semana do ldoso,

que ter6 seu prelildio no dia 1° de outubro de cada ano.

§ 4°   A Camara  da  Melhor  ldade  contara  com  duas  sess6es
especificas,  sendo  a  primeira  de  posse  dos  representantes,  preferencialmente  na  CIItima

sessao do mes de junho,  e a de encerramento preferivelmente junta ao termino da Semana

do ldoso.

§ 5°  A Camara da Melhor ldade, mediante agendamento junto

a   Camara   Municipal,   podera   realizar  reuni5es   peri6dicas   na   sede  do   Legislativo   para

discussao dos assuntos de seu interesse.
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§ 6°   A nomea?ao dos integrantes da Camara da Melhor ldade

sera  feita  na  forma  de  indicagao,  tefa  a  colaboragao  da  Secretaria  de  Assistencia  Social,

Funda?ao   Cultural   de   Jacarehy   e   Entidades   do   Municipio   voltadas   a   Melhor   ldade,

respeitando-se a quantidade a ser indicada conforme descrito abaixo:

I -lnstitui?ao de Longa  Permanencia do ldoso -lLpl,  tendo o

direito de indicar 02 (dois) integrantes;

11   -   ADMAP   -   Associagao   Democratica   dos   MetaMrgicos

Aposentados e Pensionistas, tendo o direito de indicar 01  (urn) integrante;

Ill - Conselho Municipal do ldoso, tendo o direito de indicar 02

(dois) integrantes;

IV -Secretaria de Assistencia Social, tendo o direito de indicar

02 (dois) integrantes, dentro do pdblico por ela assistido;

V -  Representantes  do  Segmento  Religioso  indicados  pelas

Pastorais e afins, tendo o direito de indicar 02 (do.Is) integrantes;

VI - Fundagao Cultural de Jacarehy, tendo o direito de indicar

02 (dois) integrantes, os quais dever5o estar ligados aos Mestres da Cultura Viva;

VII  -  Casa  Viva  Vida,   tendo  o  direito  de   indicar  01   (urn)

integrante.

VIII -Centro de Convivencia da Terceira ldade -Reflorir, tendo

o direito de indicar 01  (urn) integrante.

§   7°      0   prazo   para   que   as   instituig6es   indiquem   seus

representantes sera ate o 15° dia do mes de junho de cada ano.

§ 8°   Poderao participar da Camara da Melhor ldade todas as

pessoas do Municipio com mais de 60 (sessenta) anos de idade, as quais deverao se informar
nas institui?6es pariicipantes e verificar quais sao os procedimentos e o m6todo de escolha.

§  9°    Na  sessao  de  posse,  que  devera  ser  presidida  pelo
integrante mais idoso, haver6 a eleigao, entre os integrantes, do Presidente, Vice-Presidente

e  1° e  2°  Secretarios,  os  quais  compofao  a  Mesa  que  dirigira  os  trabalhos  da  Camara  da

Melhor ldade.
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§ 10  Na sessao de encerramento, poderao ser feitos discursos
e apresentados estudos sobre os problemas que afetam os idosos,  bern como sugest6es e

propostas  de  seu  interesse,  os  quais  serao  encaminhados  pelo  Legislativo  aos  setores
competentes e divulgados pela TV Camara Jacarei.

Art. 3°  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

publicagao.

Art. 40  Revogam-se as disposie6es em contrario, em especial

o Decreto Legislativo n° 380/2016, de 9 de junho de 2016.

Camara Municipal de Jacarei, 27 de abril de 2018.
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AUTORA: VEREADORA DRA. MARCIA SANTOS.
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JUSTIFICATIVA

Crescendo numericamente, o idoso ocupa urn papel cada vez

mais   significativo   na   sociedade   contemporanea,   demarcando   seu   espago   no   ambito

Econ6mico,  politico, cultural e social.

A figura do idoso na atualidade mais o protagonismo social na

vida  polftica  do  Brasil  nao  se  limita  apenas  a  escolha  das  governangas  a  cada  periodo

eleitoral.

Os  chamados  "canais  participativos"  talvez  representem  as

principais garantias de participagao popular e de exercicio da cidadania na esfera politica do

pats,  estabelecidas  na  Constituigao  (Gohn,  2003;  Stotz,  2006  & Andrade,  2007).  Dentre  os

canais de participagao popular que se concretizaram na atualidade, destacamos os foruns de

debates e confetencias, voltados para o planejamento de polfticas setoriais (saude, educaeao,

assistencia  social,  meio  ambiente  etc.)  e,  principalmente,  os  conselhos  de  politicas  e  de

garantia   de   direitos   (como   os   Conselhos  de  Assistencia   Social,   Conselhos   de   Satlde,

Conselhos da Pessoa Portadora de Deficiencia, Conselhos da Crianea e do Adolescente e os

Conselhos do  ldoso).  Com  este  intuito,  propomos  alterae6es  na "Camara  da  Melhor  ldade"

para aumentar dentro da Camara Municipal a sua participagao,  na qual poderao contribuir de

maneira mais adequada e com urn tempo suficiente.

Em  face  destes  argumentos,  solicitamos  aos  nossos  nobres

pares apoio para aprovaeao desta propositura, pelo que antecipadamente agradecemos.

Camara Municipal de Jacarei,  27 de abril de 2018.
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