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SANTA Ft DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO

INDICACAO N2 268/2016

0 Vereador WAGNER ANTONIO PEREIRA LOPES,
no uso de suas prerrogativas parlamentares, etc.;

Indica ao Prefeito ARMANDO ROSSAFA GARCIA, as providencias que

se fizerem necessarias, junto ao setor competente da Municipalidade, no sentido de
realizar estudos para criagao de um Centro de Assistencia e Convivencia da 39 Idade
e a aquisigao de um onibus para transpose dos Idosos;

JUSTIFICATIVA:

A presente sugestao objetiva a criagao de um Centro de Assistencia e
Convivencia da 39 Idade, possibilitando o desenvolvimento de uma estruturagao
social municipal voltada ao Idoso.

A ideia consiste em viabilizar a criagao de oficinas, lazer, apoio familiar, area
com computadores com acesso a Internet, capacitagao, quadra poliesportiva e
outros. O objetivo principal, alem de entretenimento e diversao para a terceira
idade, que muitas vezes nao tern opgao de lazer, e tambem a socializagao.

Com a criagao deste Centro, certamente viabilizara a realizagao de agoes que
vao ao encontro das necessidades da populagao idosa, nas diferentes areas, de
saude, cultura, lazer e educagao, alem de desenvolver trabalhos que visem uma
qualidade de vida digna a populagao idosa, criando condigoes para promover sua
autonomia, integragao e participagao efetiva na famflia e na sociedade.

A aquisigao de um onibus vem ao encontro da necessidade do mesmo, uma
vez que a frota municipal nao possui um veiculo dispomvel para atender aos anseios
da 39 idade, diante da efetiva participagao em varias agoes esportivas, culturais e de
entretenimento.

Dai a razao da presente propositura que esta a merecer a atengao da
Administragao Municipal.

Sala das Sessoes Dr. Joao Alfredo do Amaral Ribeiro,
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