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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre a Pessoa Idosa. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que consta em tramitação a votação do Projeto de 

Lei que cria o Conselho Municipal da Pessoa Idosa; 

 

Considerando que compete ao Conselho da Pessoa Idosa: 

 

I- Formular as diretrizes para o desenvolvimento das 

atividades de proteção e assistência que o Município deve 

prestar aos idosos, nas áreas de suas competências;  

II- Estimular estudos, debates e pesquisas, objetivando 

prestigiar e valorizar os idosos; 

III- Propor medidas que visem garantir ou ampliar os 

direitos da pessoa idosa, eliminando toda e qualquer disposição 

discriminatória; 

IV- Incrementar a organização e a mobilização da 

Comunidade Idosa;  

V- Estimular a elaboração de projetos que tenham como 

objetivo a participação dos idosos nos diversos setores da 

atividade social; 

 VI- Contribuir para a elaboração da política da pessoa 

idosa;  

VII- Examinar e dar encaminhamento a assuntos que 

envolvam problemas relacionados e relativos à violação dos 

direitos da pessoa idosa;  
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VIII- Cadastrar as entidades filantrópicas e particulares 

de atendimento à pessoa idosa;  

IX- Fiscalizar as entidades filantrópicas e particulares 

de atendimento aos idosos, junto ao setor da Prefeitura que 

realiza a fiscalização sanitária;  

X- Contatar e articular, com órgãos federais, estaduais e 

organismos nacionais e internacionais com vistas à captaçáo de 

recursos que possibilitem a execução de projetos e programas 

direcionados à população idosa; 

 XI- Fazer-se representar no Conselho Estadual do 

Idoso, assim como nos demais Conselhos Municipais, que 

tratem de questões dos direitos da pessoa idosa; 

 XII- Acompanhar a concessão de auxílios às entidades 

particulares e filantrópicas atuantes no atendimento à pessoa 

idosa; 

 XIII- Elaborar e aprovar seu regimento interno, em até 

cento e vinte dias, a partir da instalação do Conselho. 

   

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Qual a quantidade da população Idosa no Município de 

Taubaté?  

 

II - Como são realizadas as atividades, o acompanhamento 

e políticas públicas  para os Idosos no Centro Dia, uma vez que não há anuência do 

conselho da Pessoa Idosa para discutir as questões do bem-estar do Idoso?. 
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Plenário “Jaurés Guisard”, 09 de abril de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


