Câmara Municipal de Roseira
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CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo
INDICAÇÃO Nº. 018/2015
“Comemoração do Dia Internacional da Família”

Sendo o vereador um representante dos anseios da população, venho pelo presente
documento, indicar ao Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, que providencie
junto aos setores competentes da Municipalidade, a Comemoração do Dia Internacional da
Família.
Que deste se dê conhecimento aos Diretores das Secretarias Municipais.

Justificativa

A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) instituiu no dia 15 de maio, o Dia
Internacional da Família. Celebrado desde 1994, a data, como lembra a ONU, tem a finalidade
de:
. Divulgar a importância da família na sociedade;
. Sublinhar o caráter basilar da família na educação das crianças;
. Passar mensagens de amor, respeito e união, elementos essenciais para o relacionamento
de todos os componentes da família;
. Alertar a sociedade para os direitos e responsabilidades das famílias;
.

Sensibilizar

os

cidadãos

para

as

questões

sociais,

econômicas e demográficas que afetam a família.
Esta data tão importante para as famílias deve ser celebrada com muito respeito, pois a
família é a base da sociedade. Ainda que o conceito de família esteja passando por mudanças, e
isso deve ser levado em conta para não ferir e excluir ninguém, é fundamental refletir sobre o
sentido e a importância da família no contexto social.
Assim sendo, sugiro que algumas atividades simples, porém importantes, sejam
realizadas neste dia:
. Palestras sobre o tema;
. Aulas de gastronomia alternativa para baratear os custos com alimentação e apresentar
uma culinária mais rica e saudável;
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. Celebrações religiosas;
. Murais confeccionados pelos alunos nas praças da cidade;
. Trabalhos nas escolas;
. Apresentação de informações sobre saúde preventiva da e na família;
. Show de talentos com pessoas das famílias roseirenses;
. Apresentação pública de algumas atividades esportivas.
Estes são alguns exemplos de atividades que podem ser realizadas para comemorar um
dia tão importante. Por isso mesmo, estou repetindo o pedido apresentado no ano passado.
Espero que este ano tal medida se materialize.
Pelas razões mencionadas, acredito na relevância da indicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de março de 2015.

Vereador Marco Antonio Duarte
Autor da Indicação

