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Estado de S§o Paulo

GABINETE DO VEREADOR

PROJETO DE LEI 035 DE 07 DE ABRIL DE 2021

“Autoriza o Poder Executive a char o 
programa capacitando o idoso e da outras 
providencias”.

Art. 1° Fica o Poder Executive Municipal autorizado a criar o Programa 
Capacitando o Idoso, oferecer as pessoas acima de 60 anos de idade, 
oportunidades para se reciclarem profissionalmente e/ou aprenderem novos 
oflcios, no objetivo de aprimorar o exercicio da cidadania.

Art. 2° 0 Programa Capacitando o Idoso e urn Programa que visa 
oferecer novos recursos profissionalizantes, de reciclagem profissional, de 
atividades ligadas a informatica e todas as demais que tenham como foco 
agregar novos conhecimentos as pessoas com mais de sessenta anos, 
capacitando o idoso para enfrentar a nova realidade do mercado de trabalho.

Paragrafo Unico Fica o Poder Executive Municipal autorizado a criar urn 
espa?o proprio denominado "Centro de Capacita5ao do Idoso" onde a 
capacitagao do idoso para o exercicio da cidadania dar-se-a por meio do 
desenvolvimento de atividades de carater educacional, cultural e cientifico.■N\\

A Art. 3° O Poder Executive Municipal no intuito de atender os objetivos da 
presente Lei podera proper convenios com entidades educacionais publicas e 
privadas e entidades nao governamentais, para atuagao de profissionais 
qualificados no desenvolvimento do Programa, tais como instrutores, 
professores, pesquisadores, monitores e demais recursos humanos 
necessaries para o planejamento e execugao das agoes a serem 
empreendidas.
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Art. 4° O Programa Capacitando o Idoso devera ter carater permanente 
e continuado, dentro das diretrizes e politicas educacionais do Municipio.
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Q 2 Art. 5° O Executive regulamentara a presente Lei, prevendo, atendendo 

e resolvendo os casos omissos.
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Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogada as 
disposigoes em contrario.

s
<
CE O<
2 O< oo exo o

OS
(E CM
Q. r-

l

Avenida Professor Walter Ribas de Andrade, 555 - CEP 07752-000 - Cajamar - Sao Paulo.i
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CASVtARA MUNICIPAL DE CAJAMAR
Inclufdo no expediente da sessao Ordinarja 
Realizada em ("H / rvAoA /20 
Despachot: U^/Lacx^o
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Presid'en^
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GABINETE DO VEREADOR

Plenario Ver Waldomiro dos santos, 07 de abril de 2021
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR

JUST1FICATIVA

Apresento aos nobres colegas uma proposigao que vem contribuir 

para a dignidade da pessoa acima de 60 (sessenta) anos, para atualizar os 

seus conhecimentos, sejam culturais, sociais diante das frequentes inovagoes 

do mercado de trabalho

Com isso iremos proporcionar mais qualidade de vida aos nossos 

idosos e dignidade

Pelas razoes expostas pego o apoio de todos os colegas Vereadores 

para aprovagao do presente Projeto de Lei.

Plenario Ver Waldomiro dos santos, 07 de abril de 2021
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Oficio n° 69 - GP

Cajamar, 19 de abri! de 2021.

Senhor Rresidente,

Em Cumprimento ao paragrafo 1° do artigo 55, do Regimento 
Interne, encaminhamos a Vossa Excelencia, para exame e parecer, copia autentica do 
Projeto de Lei n° 33/2020 a 39/2021; Projeto de Lei Complementer n° 02/2021 e Projeto 
de Lei Complementar n° 03/2021.

Lembramos que a Comissao de Transporte tambem devera exarar 
Parecer no Projeto de Lei n° 33/2021.

Sem outro motive, aproveitamos a oportunidade para externar 
nossos protestos de estima e considera$ao.

SAULO AND DRIGUES
President
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2 2 m 2021 ' 1M! 3MExcelentissimo Senhor:
JOSE ADRIANO DA CONCE1QAO 
Presidente da Comissao de Justiga e Reda^ao ■r\
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