
 

 

 

Exposição de Motivos 

 

O presente Projeto de Lei tem a pretensão de somar um esforço do Estado na efetivação 

dos direitos previstos na Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, promovendo 

no âmbito municipal a ampla divulgação dos direitos da pessoa idosa, repudiando de 

forma positiva qualquer forma de preconceito, discriminação e omissão contra a pessoa 

idosa. 

Como é sabido a nossa Lei Maior garante a pessoa idosa todos os direitos inerentes à 

pessoa humana, assegurando a esta parcela crescente da população todas as 

oportunidades e facilidades para preservação de sua saúde física e mental e seu 

aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, garantindo aos idosos todas as 

condições de liberdade e dignidade. 

Nosso objetivo, mais uma vez, portanto é divulgar os direitos e garantias da pessoa 

idosa e, levando ao conhecimento de toda a sociedade todos os serviços e políticas 

públicas existentes para atendimento da necessidade individual e coletiva da pessoa 

idosa em nosso município. 

Assim, para intensificar a discussão e promover a divulgação das políticas públicas, 

projetos, programas e serviços destinados a pessoa idosa em nosso município, dada a 

relevância da matéria e seu interesse local, proponho o presente Projeto de Lei e conto 

com sua aprovação nesta Egrégia Câmara Municipal de Vereadores. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Florestal, 2 de junho de 2020. 

 

Odílio Coura Filho 

Vereador 



 

 

 

PROJETO DE LEI N° 14, DE 02 DE JUNHO DE 2020 

Institui a “Semana de Exposição dos Direitos e 

Serviços do Idoso no município de Florestal”. 

O Povo do Município de Florestal, por seus representantes, aprovou, e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituída a Semana de Exposição dos Direitos e Serviços do Idoso, que será 

realizada anualmente na semana que incluir o dia 01 de outubro, data comemorativa do 

Dia Nacional do Idoso. 

Art. 2º A Semana de Exposição dos Direitos e Serviços do Idoso tem como objetivo 

informar os idosos e conscientizar toda a sociedade sobre a importância da aplicação do 

Estatuto do Idoso e demais legislações já existentes que garantam serviços e benefícios 

específicos ao Idoso. 

Art. 3º Durante essa semana serão realizadas palestras e debates sobre os direitos dos 

idosos, com a divulgação de todos os serviços públicos e políticas públicas no âmbito 

municipal, estadual e federal voltadas para atenção a pessoa idosa. 

Art. 4º O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos necessários à implementação 

do disposto nesta Lei, no prazo de 90 (noventa) dias, prevendo-se, inclusive, o órgão 

responsável pelas providências administrativas. 

Art. 5º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Florestal, 02 de junho de 2020. 

 

Odílio Coura Filho 

Vereador 

 


