
 

 
 
 

PROPOSIÇÃO N°  01/2017 
 
 

O Vereador Cleiton Chiocheta infra-assinado, no uso de suas atribuições legais, 
submete à apreciação da Câmara Municipal de Sulina a seguinte proposição: 

 
 

Projeto de Lei Ordinário 
 

 
EMENTA: INSTITUI A SEMANA DE ATENÇÃO A SAÚDE DOS 
IDOSOS DO MUNICÍPIO DE SULINA. 
 

  
 Art. 1º Fica instituída a Semana de Atenção à Saúde dos Idosos do Município de 
Sulina, a ser realizada na semana do dia 1º de outubro de cada ano, data 
comemorativa do Dia Nacional do Idoso. 
Art. 2º A Semana de Atenção à Saúde dos Idosos do Município de Sulina tem como 
objetivo, além de informar os idosos, conscientizar toda a sociedade sobre a 
importância da aplicação do Estatuto do Idoso e demais legislações já existentes que 
garantem serviços e benefícios específicos ao Idoso relacionados a sua Saúde. 
Art. 3º A exposição do tema de que trata a presente lei, será realizada com as 
seguintes atividades: 
I - Realização de palestras e debates sobre a Saúde dos Idosos. 
II - Distribuição de cartilhas informativas sobre o tema em pontos do Município como 
comércios, prefeitura e escolas. 
III - Divulgação do disposto no artigo 2º por meio e campanha publicitária. 
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Sala das Sessões, 02 de Agosto de 2017  
 

 
 

 
Cleiton Chiocheta 

Vereador- PSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Justificativa 
 
 
 

No Brasil, a Lei nº 11.433, de 28 de Dezembro de 2006 instituiu o Dia do Idoso para 
1º de outubro, data já instituída em 1991 pela (ONU) Organização das Nações 
Unidas e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do 
envelhecimento e da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa. Vale 
salientar ainda que no dia 1º de outubro de 2003 foi aprovada a Lei nº 10.741, que 
tornou vigente o Estatuto do Idoso. 
 
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente 
existem no Brasil, aproximadamente, 23,5 milhões de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, o que representa mais 12% da população brasileira. Segundo 
projeções estatísticas da Organização Mundial de Saúde – OMS, no período de 
1950 a 2025, o grupo de idosos no país deverá ter aumentado em quinze vezes, 
enquanto a população total em cinco. Assim, o Brasil ocupará o sexto lugar quanto 
ao contingente de idosos, alcançando, em 2025, cerca de 32 milhões de pessoas 
com 60 anos ou mais de idade. 
 
O nosso município, assim como em todo o Brasil, está envelhecendo, até 2060 serão 
1/4 da população, conforme o IBGE o envelhecimento dos brasileiros é resultado da 
queda da fecundidade e do aumento da expectativa de vida. No Paraná, idosos 
serão 15% em 2030e Sulina apresenta um índice de envelhecimento em 53,4% o 
que inevitavelmente levará a nossa população a acompanhar os índices estaduais e 
nacionais, elevando ainda mais a importância da atenção à saúde desta população. 
 
Em 2006 foi emitido o Pacto pela Vida, quando pela primeira vez o Sistema Único de 
Saúde assumiu como meta prioritária a atenção à saúde da população idosa no país, 
sendo incrementadas as ações de saúde nessa área. Coerente com a proposta de 
Envelhecimento Ativo, dentro das diretrizes propugnadas pela Organização Mundial 
da Saúde, o Ministério da Saúde, juntamente com as Secretarias Estaduais e 
Municipais de Saúde, devem qualificar a atenção à saúde das pessoas idosas, 
contribuindo para que não só tenhamos maior expectativa de vida em nosso país 
como também agregando mais qualidade de vida aos anos a mais vividos. Afinal, 
envelhecer com saúde é um direito de cidadania. 
 
Respeitar as pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito, pois um dia, se 
não morrermos antes, seremos todos idosos. É inegável que é com os idosos que 
temos oportunidade de aprendermos sobre a vida, um conhecimento que não se 
aprende em nenhum livro, em nenhum site de internet, uma experiência que só o 
passar dos anos proporciona. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Assim, é primordial que toda a sociedade esteja consciente e preparada para cuidar 
da saúde de nossos idosos, conhecendo todos os direitos e serviços que os idosos 
podem usufruir e principalmente, onde buscar estes serviços no município para que 
o idoso tenha uma melhor saúde e qualidade de vida. 
 
A instituição da SEMANA DE ATENÇÃO À SAÚDE DOS IDOSOS DO MUNICÍPIO 
DE SULINA pretende exatamente isso: informar e chamar a atenção de todos para 
as necessidades do idosos com relação ao tema proposto. 
 
 

 

Sala das Sessões, 02 de Agosto de 2017  
 
 
 
 
 

Cleiton Chiocheta 
Vereador- PSC 

 


