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PROPOSIÇÃO Nº. 070/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras, 
Senhores Vereadores, 
 

Não há dúvida de que a terceira idade é uma fase que exige cuidados específicos, muito 

amor, cuidado e conforto para garantir a qualidade de vida. Por isso, os Centros de Acolhimento 

para idosos podem ser ótimos aliados, especificamente para aqueles em situação de extrema 

vulnerabilidade.  

Os Centros de Acolhimento contam com serviços oferecidos para cada necessidade, haja 

visto que, os mesmos apresentam um leque mais variado e totalmente personalizado para cada 

idoso, vitima de violência ou abandono. O objetivo dos mesmos é proporcionar um local para os 

idosos que sofrem violência doméstica, abandonos, maus – tratos, garantindo a qualidade de 

vida na terceira idade. Para isso, o espaço funciona como um internato e disponibiliza de 

algumas vantagens para os mesmos como: 

1 – Segurança; 

3 – Conforto; 

4 – Convivência com outros idosos; 

6 – Melhor Qualidade de vida e outras 

Diante do exposto é que apresento o seguinte requerimento: 

Requeiro, depois de obedecidas as formalidades regimentais da Casa e obtido a 

aprovação pelo Plenário, que a Mesa Diretora do Parlamento Municipal, envie expediente à 

Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, solicitando que 

a mesma autorize ao setor competente de seu Governo a implantar em nosso Município de um 

Centro de acolhimento para idosos em situação de abandono e outras vulnerabilidades, com 

espaço totalmente adaptado para a terceira idade com pisos antiderrapantes, barras de apoio, 

rampas e outros itens de segurança essenciais para essa fase da vida. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, “Mário Ferreira Fonseca”, em 28 de março 

de 2022. 

Aluísio Monteiro Corrêa 
VEREADOR – PSDB 


