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PROJETO DE LEI No 06412020, DE 01 DE Outubro DE 2020'
"lnstitui no âmbito Municipal a Crcche dos /dosos'.

I

CÂn;ena MUNlctpAL DE BARREIRAS, no uso de suas atribuições legais e

regimentais,

APROVA:

Art. ío - Fica instituído no Município de Baneiras, o PROGRAMA CRECHE
PARA IDOSOS, que tem por Íinalidade atender parte das necessidades dos
idosos.

Art.

? - Fica estabelecido que a CRECHE PARÁ IDOSOS atenda os

munÍcipes idosos a partir de 60 anos de idade, no horário compreendido entre
as 08h00min até as 17h00min.

Parágrafo Único - O atendimento será feito por uma equipe formada por,
pelo menos, um médico e um nutricionista, além de outros profissionais da
área da saúde.

Art.

30

- A CRECHE PARA IDOSOS atenderá e destinará um número de

vagas para Íamílias de baixa renda, que não têm com quem deixar os ldosos
que vivem com eles, quando saem para seus trabalhos.

Art. 40 - As referidas creches para ldosos não se trata de um asilo ou abrigo,
nele, o idoso será recebido por sua própria iniciativa ou familiar responsável,
permanecendo o período integral ou parcial, segundo a conveniência ou
necessidade.
Art. 50 - As despesas decorrentes da execução da presente Lei conerão por
dotações orçamentárias prÓprias, suplementadas se necessário'

Art.

60

- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposiçôes em contrário.
Sala das Sessões,

de Outubro de2020.
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JUSTIFICATIVA
o Brasil será o
(ONU)
Segundo a Organizaçáo das Nações Unidas
'.até2025'
projetada
no áundo. No ano citado, a população
."io p"i..rL
'tnstituto "nu"ih""ido
Estatística (IBGE)' será de
Brasileiro de GeograÍia
pàfo
na faixa etária acima
ãtg.sao.sos habitantes, dos quais ão'zos'osa estarão
de 60 anos.
proporcionar ao idoso e seus
O presente Projeto de Lei tem como objetivo
e melhor lntegração
familiares, bem estar social, melhor qualidade de vida
Social.
necessários' em
Tem ainda o objetivo de garantir aos idosos os cuidados
r".ilia precisã se ausentar para trabalhar ou estudar'

e

""táürã"

acidentes com
lnúmeras vezes assistimos ao noticiário e, vemos vários
casa e por possuírem
vítimas fatais, idosos que, por estarem sozinhos em
pela casa' tem diÍiculdades de
mobilidade reduzida não conseguem transitar
uma vez que estes são
se alimentar, se medicar e até Ãesmo tomar banho'
familiares'
totalmente ou parcialmente dependentes de seus
lares com os corações
Por isso, às ÍamÍlias destes idosos deixam seus
que possam fazer' pois para se dedicar
apertaOos, angustiados e sem nada

o emprego' que às vezes
ao pai, mãe, sogros etc., são obrigados a deixarem
é a única fonte de renda naquele lar'
para o Municipio' pois uma
E por isso que este projeto ê de suma importância

cidadedoportedeBarreirasqueestáemfrancodesenvolvimentonãopode
que já Íizeram muito pelo
deixar de lado e nem desamparar aqueles
crescimento dessa cidade.

AsCrechesparaldososdeverãoofereceratividadesculturais,delazere

iiScas, afem de alimentação, no período de funcionamento'
atividade diárias com o
A proposta ê que, nesses locais, sejam oferecidas
dos idosos para uma
oUiàtiro de estimular a capacidade fisica e intelectual
vida ativa e Plena

Propomos ainda que

composta

os

esp

Por médicos,

n

enfermeiros e outros Profissiona
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Ante ao exposto, e ciente que o Executivo Municipal não medirá esÍorços para
possível, rogo aos Nobres Pares
que este projeto se concretize o mais
a aprovaçáo desta matéria.
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