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PROJETO DE LEI
Institui no calend6rio de eventos do Municipio de
Jacarei, a Festa em Comemoraeao ao Dia lnternacional
do ldoso, a ser comemorado em 1° de Outubro, e da
outras providencias.

0 PREFEITO DE JACAREi, USANDO DAS ATRIBUICOES QUE
LHE SAO CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CAMARA
MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA E PROMULGA A
SEGUINTE LEI:

Art. 1° - Fica instituido, no Calendario de Eventos do

Municipio de Jacarei, a festa em comemoragao ao DIA INTERNACIONAL DO
IDOSO.

Paragrafo Unico -A festa descrita no caput desse artigo
sera celebrada, anualmente, no dia 1° de outubro.

Art. 2° - Considera-se idoso, para os efeitos desta Lei, a
pessoa com idade igual ou superior de 60 (sessenta) anos, conforme disciplina o art.
1° da Lei 10.741, de 1° de outubro de 2003 (Estatuto do ldoso).

Art.

3°

-

A

festa

em

comemoragao

ao

DIA

INTERNACIONAL DO IDOSO tern por objetivo a inclusao social e a valorizagao do
idoso.

§ 1° -Cabefa ao Poder Executivo Municipal estabelecer e

organizar as atividades a serem desenvolvidas para a realizagao da festa em
comemoragao ao DIA INTERNACIONAL DO IDOSO.
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Projeto de Lei: Institui no calend6rio de eventos do Municipio de Jacarei, a festa
em comemoragao ao Dia lnternacional do ldoso, a ser comemorado em 1° de
outubro, e da outras provid6ncias.
§ 2° - E faoultado ao Poder Pdblico convidar instituig6es,

entidades e membros da sociedade civil organizada para participar da organizagao e
realizagao da festa em comemoraeao ao DIA INTERNACIONAL DO IDOSO.

Art. 4° - 0 Poder Executivo Municipal regulamentara a
presente Lei, no que couber.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execugao desta Lei
correrao a conta de dotag6es orgamentarias e financeiras pr6prias do Municipio, e

suplementadas, se necessario.

Art. 6° -Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Art. 7° -Revogam-se as disposig6es em contrario.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de agosto de 2018.
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Projeto de Lei.. Institui no calend6rio de eventos do Municipio de Jacarei, a festa
em comemora?ao ao Dia lnternacional do ldoso, a ser comemorado em 1° de
outubro, e d6 outras providencias.
JUSTIFICATIVA

0 Dia lnternacional do ldoso e comemorado anualmente dia 1 de outubro.

Este dia foi instituido em 1991 pela (ONU) Organizaeao das Na?6es Unidas e

tern como objetivo sensibilizar a sociedade para as quest6es do envelhecimento e da

necessidade de proteger e cuidar a populaeao mais idosa. A mensagem do dia do

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

Ha 10 anos o Conselho Municipal do ldoso, atraves de seus voluntarios,

organiza a festividade nas instalag6es SEST/SENAT, em comemoragao ao DIA
INTERNACIONAL DO IDOSO. Trata-se de uma festa tradicional para a populagao

idosa

do

nosso

municipio

e

que

a

cada

ano

atrai

mais

participantes

e,

consequentemente, precisa de recursos financeiros para custear a alimentagao e
atividades desenvolvidas ao longo do evento.

0 Projeto de Lei por ora apresentado tern por objetivo valorizar a pessoa idosa
incluindo no calendario festivo de nossa cidade a festa em comemoragao ao Dia

lnternacional do ldoso.

Valorizar as pessoas idosas e reconhecer a importancia de milhares de
cidadaos que dedicam muitos anos de sua vida a construir urn futuro mais promissor

e seguro para toda a sociedade.

A sociedade necessita encarar a realidade do envelhecimento partindo para urn

novo comportamento, {ratando a pessoa com idade igual ou superior de 60 (sessenta)

anos com o devido respeito e consideragao. Com esse pensamento, nada mais justo
do que instjtuir, no calendarjo festivo de nosso Municipio, urn dia totalmente dedicado

ao idoso.
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Proieto de Lei: Institui no calend6rio de eventos do Municipio de Jacarei, a
em comemoragao ao Dia lnternacional do ldoso, a ser comemorado em 1
outubro, e da outras providencias.
A realizagao de uma extensa campanha para a valorizagao do idoso 6 de
extrema importancia uma vez que a populagao brasileira vein envelhecendo.

Segundo o tlltimo censo demografico do lBGE, realizado no ano de 2010, a

quantidade de pessoas com idade acima de 60 anos no Brasil 6 de mais de 20 milh6es
(|o,8o/odapopulagao).

Ante o exposto, venho no uso das atribuig6es que nos confere o regimento

interno desta Casa de Leis, submeter a apreciagao e aprovaeao do Plenario da
presente proposigao.

Camara Municipal de Jacarei, 20 de agosto de 2018.
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