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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a divulgação do calendário de atividades e eventos
da terceira idade no Município de Carazinho

Art. 1º. O sítio eletrônico oficial da Prefeitura do Município de Carazinho disponibilizará, com acesso
facilitado e irrestrito, um calendário contemplando as atividades e eventos promovidos pelos grupos
ou associações de idosos do município, bem como os que tenham a terceira idade como público
alvo.

Parágrafo único. Sempre que possível, a divulgação deverá conter, além da data, informação
quanto ao horário de início e término da atividade ou evento, local de realização, valor para
participar e outras informações peculiares que sejam importantes aos idosos.

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei.
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Ao longo do ano, são diversos os eventos e atividades realizadas no Município de Carazinho que
têm como público alvo as pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais, que compõem a terceira idade.

E o estímulo à participação dos idosos em atividades como oficinas de artes, música, costura,
palestras de saúde e, inclusive, nos bailes de integração dos grupos da terceira idade é muito
importante para que os idosos se mantenham ativos e, com isso, mais saudáveis, transformando-a
verdadeiramente na chamada “melhor idade”.

Para tanto, propomos que tais eventos e atividades sejam divulgados no site oficial da Prefeitura de
Carazinho, a fim de que os idosos, cada vez mais conectados à internet, possam obter com maior
facilidade as informações do seu interesse.

Assim, pedimos o apoio dos demais vereadores para a aprovação deste Projeto de Lei, em apoio
àqueles que já construíram e seguiram construindo importante parte da história do nosso Município.

Sala Antônio Libório Bervian, em 31/07/2017.



João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Clayton Pereira - SDD
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