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Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO Nº.  077/2014 

“Programação especial para o Dia Internacional da Terceira Idade” 

 

O vereador é um importante agente político do município, pois deve representar os 

interesses legítimos do povo, fazendo a mediação entre as suas necessidades e o poder 

executivo. Também têm a competência de apresentar sugestões para distintos assuntos, 

sempre visando à qualidade de vida dos munícipes. Assim sendo, requeiro à Mesa, após ouvir 

o Plenário, que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Roseira, Jonas Polydoro, informe qual 

a possibilidade de solicitar à Promoção Social, na pessoa da Primeira Dama, Maria Beatriz 

Vieira de Siqueira Polydoro, a realização de uma Programação especial para o Dia 

Internacional da Terceira Idade? 

Que deste se dê conhecimento a Senhora Maria Beatriz Vieira de Siqueira Polydoro, 

Diretora da Secretaria de Promoção Social. 

Justificativa 

 

Cuidar bem da Terceira Idade, especialmente dos mais idosos, é algo fundamental 

para uma cidade que valoriza seus citadinos.  

 O Estatuto do Idoso visa garantir aos idosos a realização plena de seus direitos e, ao 

mesmo tempo, que consigam envelhecer com dignidade, respeito e a devida valorização. 

 Dentro dessa perspectiva, cabe ao poder público desenvolver políticas públicas 

voltadas para a efetiva qualidade de vida da terceira idade, sempre considerando a 

experiência e a rica sabedoria dos idosos.   

 Para o Dia Internacional da Terceira Idade, 1º de outubro, sugiro que a Promoção 

Social promova uma programação especial no que tange aos esportes, cultura, lazer, 

gastronomia e à vida social (passeio, sorteio de prêmios) e religiosa.  

Embora não ocorra na última quarta-feira do mês, será muito importante preparar tal 

evento, pois é um dia muito bonito para passar despercebido. 

Estou reiterando o pedido feito em 2013, porque julgo fundamental para o 

crescimento do município, uma atenção ainda maior, para aqueles que continuam escrevendo 

a história da cidade, pois são pessoas que muito contribuem com o progresso e o 

desenvolvimento de Roseira.   

 Os possíveis gastos serão irrelevantes, dada a grandeza da ação. 
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 Por todas as razões mencionadas, acredito na relevância do requerimento. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 11 de agosto de 2014. 

 

 

Vereador Marco Antonio Duarte 

Autor do Requerimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


