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LEI    N.º    4.676,    DE    13    DE    MARÇO    DE    2012.

(Projeto de Lei n.º 03, de 09/01/2012, de autoria do Ilustre VereadorOlímpio Jorge Naben).

 

 

Institui no município de barretos a “Semana do idoso” e dá outras
providências.

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARRETOS, ESTADO DE SÃO PAULO:

 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

 

Art.1.º      -        Fica instituído no Município de Barretos a "Semana do Idoso", a ser
comemorada anualmente na semana do dia 1.º de outubro, data em que se comemora
o Dia Nacional e Internacional do Idoso.

 

Art. 2.º      -        A “Semana do Idoso" passará a fazer parte do Calendário Oficial do
Município.

 

Art.3.º      -        São objetivos da "Semana do Idoso":

 

           I      -        estimular as atividades físicas e mentais nas pessoas da terceira
idade;

 

          II      -        conscientizar o idoso de sua importância, como fonte de experiências
e importante papel na construção de uma sociedade com maior qualidade de vida; e

 

          III      -        sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a
respectiva importância do idoso.

 

Art.4.º               A Prefeitura Municipal poderá, através das secretarias competentes,
incentivar as campanhas de apoio à "Semana do Idoso", contando com a participação da
iniciativa privada.

 

Parágrafo único. Os órgãos públicos responsáveis pela coordenação e implementação
da Política Municipal do Idoso ficam incumbidos de promover a realização e divulgação
de eventos que valorizem a pessoa do idoso na sociedade.
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Art.5.º               Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

PREFEITURA   DO   MUNICÍPIO   DE   BARRETOS, Estado de São Paulo, em 13 de março de 2012.

 

 

EMANOEL MARIANO CARVALHO

Prefeito Municipal

 

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração e Finanças na data supra.

 

 

ROBSON MOREIRA COUTO

Secretário Municipal de Administração e Finanças


