
CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG
"Terra do cientista Vital Brazil"

INDICAÇÃO Nº 218/2019

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Campanha - MG

O(s) VEREADOR(es), abaixo assinado(s), no exercício de seu(s)
mandato(s), tem a honra de apresentar ao EXMO. SR. PREFEITO DO
MUNICÍPIO DA CAMPANHA, após ouvida a Casa, o seguinte PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS:

- Junto aos PSF’s, implantar um Programa de Palestras, a serem
realizadas nas escolas para crianças e jovens, para o aprendizado de como lidar
com o processo de transformação dos idosos e suas fragilidades.

JUSTIFICATIVA: É preciso conscientizar os membros da família sobre o
processo de vida e de transformações por que passa o idoso, conhecendo suas
fragilidades, modificando sua visão e atitude sobre a velhice e colaborando para que
o idoso mantenha sua posição junto ao grupo familiar e a sociedade.

Chega um dado momento em que passamos a experimentar uma
inversão nas relações quando os pais e avós começam a necessitar de atenção e
ajuda e, nesse instante, surgem conflitos e o jovem passa a ter responsabilidade no
trato com as fragilidades dessa etapa da vida do ser humano.

É essencial que haja serenidade e respeito dentro da organização
estrutural da família, sempre mantendo os vínculos de afeto entre os membros.
Nesta fase da vida, o idoso necessita sentir-se valorizado, viver com dignidade,
tranquilidade e receber a atenção e o carinho da família.

Plenário Dr. Manoel Alves Valladão, em 21 de agosto de 2019.

Lourdes Silva de Souza (PSL)
Secretária da Mesa

Rodrigo José de Carvalho (PSD)
Presidente da Mesa

Protocolo nº 574/2019
Em sessão ordinária de ___/___/2019

( X ) aprovado     (   ) rejeitado     (   ) retirado
(   ) a favor        (   ) contra       (   ) abstenção

Rodrigo José de Carvalho
Presidente da Câmara
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