Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 08/2021

Indica ao Poder Executivo Municipal de Iporã do Oeste
para que tome as providências necessárias para
retomar as atividades com os grupos de idosos
legalmente constituídos no município.
Exmo. Senhor,
MÁRIO HECK
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC.

O Vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso I do artigo 239
do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso II do Artigo 70 da Lei Orgânica
do Município, indicam ao Chefe do Poder Executivo, a seguinte providência:

Indica ao Poder Executivo Municipal de Iporã do Oeste
para que tome as providências necessárias para retomar as atividades com os
grupos de idosos legalmente constituídos no município

Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 03 de maio de 2021.

________________
Jaci Guarnieri
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322
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JUSTIFICATIVA
Senhor prefeito,
Senhores Vereadores,
Os grupos de convivência de idosos são importantes e influenciam diretamente
em sua qualidade de vida. Uma das grandes dificuldades enfrentadas por pessoas da
terceira idade é o isolamento e a solidão que podem causar diversas doenças, tanto
físicas, quanto emocionais, podendo se tornar um problema sério e difícil de ser
contornado.
Por mais que o idoso receba visitas de seus familiares é imprescindível que ele
socialize com pessoas de sua faixa etária, com os quais ele consegue interagir e se
identificar com pessoas que passam pela mesma situação. A partir do momento em
que a pessoa está inserida num grupo para discutir e trocar experiências, ela se sentirá
mais acolhida e passará a se conhecer melhor e entender suas limitações.
Em tempos de pandemia e afastamento social a situação do idoso é cada vez
mais preocupante. Ao mesmo tempo em que o isolamento o protege para não se
contaminar com o coronavírus, esse isolamento poderá colocá-lo numa condição de
estresse e o expor ao desenvolvimento de outras doenças e sintomas depressivos.
Acredita-se que neste momento, a volta das atividades de convivência com os
grupos constituídos já é possível, se considerar que a maioria dos idosos já está
imunizada. Mesmo assim, deve-se tomar ainda todas as medidas protetivas como o
uso das máscaras, higienizar as mãos frequentemente, manter o espaçamento social,
e se o grupo for muito grande, ele poderá ser dividido e o atendimento poderá ser
alternado.
A primeira providência a tomar seria disponibilizar uma pessoa para coordenar
e planejar o retorno das atividades de convivência com idosos. Alguém à disposição
para estudar a realidade e propor alternativas de retorno.
Na certeza de estarmos reivindicando por necessidade da população deste
município e podermos contar com a especial atenção do Executivo Municipal,
aproveitamos o ensejo para expressar votos de elevada estima e consideração.
Atenciosamente,
________________
Jaci Guarnieri
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322
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