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PROJETO DE LEI N° 05/2022 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022

Dispõe sobre a criação da Câmara da 
Melhor Idade e dá outras providências.

Art. 1o Fica instituída a Câmara da Melhor Idade, com os objetivos e regras 
definidos neste Decreto Legislativo.

Art. 2o A Câmara da Melhor Idade consistirá na simulação de sessões legislativas 
com representantes da melhor idade, para discutir os assuntos de seus 
interesses.

§ 1o Para os efeitos desta Lei, considera-se integrante da melhor idade a pessoa 
com mais de 60 anos de idade.

§ 2o A Câmara da Melhor Idade será instalada, em Sessão Pública no Legislativo 
Municipal, anualmente, na primeira semana de outubro, pois nesse mês é 
comemorado o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade.

§ 3o São obrigatórias as execuções do Hino Nacional e o Hino de Roseira, bem 
como a diplomação dos escolhidos.

§ 4o A composição da Mesa Diretora será escolhida previamente pelos próprios 
vereadores da melhor idade.

§ 5o Após a composição da Mesa Diretora será realizada a apresentação dos 
discursos pelos respectivos vereadores da melhor idade.

§ 6o O mandato da Câmara da Melhor Idade terá duração de um ano, até que 
seja feita uma nova composição ao término do mandato vigente.

Art. 3o O Poder Legislativo encaminhará aos órgãos, a seguir relacionados, ofício 
solicitando a indicação de representantes de cada um dos seus para integrar a 
Câmara da Melhor Idade:

I- Secretaria da Promoção Social;

II- Conselho Municipal do Idoso;

§ 1o A Câmara da Melhor Idade será integrada por tantos representantes quantos 
forem os vereadores deste Legislativo.

§ 2o Cada órgão fará a indicação de seus representantes da forma que melhor 
lhe convier.
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§ 3o Na sessão de posse, poderão ser feitos discursos e apresentados estudos 
sobre os problemas que afetam os idosos, bem como sugestões e propostas de 
seu interesse, os quais serão encaminhados pelo Legislativo aos setores 
competentes e divulgados pelo site da Câmara.

Art. 4o Fica o Legislativo autorizado a firmar convênio ou a realizar trabalhos 
conjuntos com os grupos organizados do segmento, em especial com o 
Conselho Municipal do Idoso, visando à realização da Câmara da Melhor Idade.

§ 1o O Legislativo designará equipe de funcionários para coordenar os trabalhos.

§ 2o Por ocasião da realização do trabalho conjunto, definiar-se-ão integrantes 
dos grupos que serão envolvidos no projeto, bem como a participação dos 
dirigentes e as demais tarefas pertinentes à consecução dos objetivos, como 
calendário de trabalho, orientações técnicas aos dirigentes e integrantes e a 
organização das sessões.

§ 3o Os discursos elaborados pelos vereadores da melhor idade poderão ser 
tomados como base para proposituras a serem apresentadas pelos vereadores.

Art. 5o As despesas decorrentes deste Decreto Legislativo, se necessárias, 
correrão por conta de dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 6o Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2022.
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Vereqdorá Regina Aparecida de Andrade 
( Autora do Projè(o de Lei
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JUSTIFICATIVA

O regime democrático se fortalece à medida em que a população exercita 
efetivamente sua cidadania. A participação ativa na vida política da polis (cidade) 
demonstra, exatamente, o grau de cidadania de um povo. Portanto, o 
desenvolvimento de uma cidade passa, necessariamente, pelo envolvimento de 
sua população nos seus rumos.

O processo demográfico mundial passa por uma transição única e 
irreversível, resultando em mais populações idosas em todos os lugares. À 
medida em que as taxas de fertilidade diminuem, a proporção de pessoas com 
60 anos ou mais deve triplicar, alcançando cerca de dois bilhões em 2050. Na 
maioria dos países, o número de pessoas acima dos 80 anos deve quadruplicar 
para quase 400 milhões.

A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
reconhecem que o desenvolvimento só será possível se for inclusivo para todas 
as idades (https://bvsms.saude.gov.br/01-10-dia-nacional-do-idoso-e-dia- 
internacional-da-terceira-idade-a-jornada-para-a-igualdade/ Acesso em 31 de 
janeiro de 2022).

De acordo com a Agência Brasil (2021), dos 210 milhões de brasileiros, 
37,7 milhões são pessoas idosas, ou seja, que têm 60 anos ou mais. Os dados 
são deste ano e fazem parte de uma pesquisa do Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese)
(https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2021-10/dia- 
nacional-do-idoso-conheca-politicas-publicas-para-essa-populacao/ Acesso em 
31 de janeiro de 2022).

A valorização da melhor idade é algo fundamental para a qualidade da 
democracia, pois contempla aqueles que deram e continuam dando o melhor de 
si para o desenvolvimento do país. Portanto, quanto mais políticas públicas 
voltadas para o incentivo e inclusão da melhor idade no processo político-social, 
maior será a qualidade da democracia do país como um todo, e das cidades de 
modo particular.

Plenário vereador João Caltabiano, 08 de fevereiro de 2022.

Câmara Municipal de Roseira

Vereadora Regina Aparecida de Andrade 
Autora do Projeto de Lei
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