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                         PROPOSIÇÃO Nº. 276/2022 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhora Vereadora, 
Senhores Vereadores, 

 Sabemos que um Centro de Convivência é um espaço que oferece diversas 

atividades que contribuem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da 

autonomia e de sociabilidade, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio 

comunitário e na prevenção de situações de risco social para as pessoas acima de 60 anos. 

Sabemos também que o envelhecimento saudável exige a adoção de um estilo de 

vida que inclua alimentação equilibrada, atividade física e mental e, ainda, o convívio social. 

O Centro de Convivência atua fortemente em dois desses pilares, propiciando tanto 

as atividades físicas e mentais quanto o convívio social necessário para que o idoso tenha 

maior qualidade de vida. 

Diante disso, decidimos nos dedicar a esse projeto e temos certeza absoluta de que 

ele terá um impacto extremamente positivo na vida de todos os idosos que frequentarão as 

atividades gratuitas que serão oferecidas em tal Centro. 

Diante do exposto, requeiro na forma regimental, após decisão favorável do 

Plenário, que a Mesa Executiva envie expediente a Excelentíssima Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, Prefeita Municipal de Abaetetuba, solicitando que a gestora municipal 

que autorize ao setor competente de seu Governo, a Construção de um Centro de 

Reabilitação (CASA DE APOIO), para os idosos com Piscina, Área Esportiva, Área de 

Dança, Área de Alimentação, Banheiro e outros. E que depois de construído tal Centro, ele 

seja entregue à Direção do Centro do Idoso no Bairro Algodoal, para que os responsáveis 

administrem. Que da decisão da Casa se dê a conhecer à Direção do Centro do Idoso no 

Bairro Algodoal e aos meios de comunicação de nosso Município. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba “Mário Ferreira Fonseca”, em 22 de 

agosto de 2022. 

 
Reginaldo Rodrigues Mota – REGI 

VEREADOR – PSD 


