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Prezado Senhor,

oBJETO: Reforma e Ampliação da sede da Associação dos ldosos do Município de

Itaituba-PA

A Associação dos ldosos é um espaço destinado ao convívio social e cultural, tendo

como público alvo, pessoas na faixa etária acima de 60 anos. Nesse contexto, percebe-se

oaumentodapopulaçáoidosanomunicípiodeltaituba,emÍunçáodaspolíticas
preventivas de saúde e social que evidenciam a longevidade e a qualidade de vida.

sendo assim, a secretaria Municipal de Assistência social, inseriu no seu plano de

trabalho, a reforma e ampliação desta sede. o espaço proporcionará lazer e cultura'

conforme disposto no Estatuto do ldoso que no seu no Art. 20 diz: "o idoso tem direito a

educação,cultura,esporte,lazer,diversÔes,espetáculos,produtoseserviçosque

respeitem sua peculiar condição de idade".

Ressalta.SequeumdosobjetivosdareÍormaeampliaçãodesteequipamento,é

desenvolver atividades que contribuam necessariamente no processo de envelhecimento

saudável, no incremento da autonomia e de sociabilidade, no fortalecimento dos vinculos e

convívio comunitário, prevenindo as situaçÕes de vulnerabilidades e risco social.

As citadas atividades devem estar pautadas nas características, interesses,

considerando a vivência em grupo, as demonstraçÕes artísticas, culturais e de lazer,

experiências vividas dos idosos, constituindo forma privilegiada de

interação, potencializando a autononiia dos associados
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valorizando.
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A terceira idade traz consigo a redução do espaço físico e social de participaÇão'

peloesvaziamentodospapéissociaisvivenciadosaolongodavidaadu|ta,Torna-Se

necessário, portanto, medidas capazes de levar as pessoas idosas à descoberta de novos

papéissociais,quesejamaceitosevalorizadospelassociedadesqueestãoenve|hecendo.

NesseAspecto,asededaAssociaçáodosldososdeltaitubateráimportantepape|

social voltado para a terceira idade' pois' trata-se de um espaço que deverá oferecer com a

reformaeampliação,umambientesaudável'aprazíveleacimadetudocomacessibilidade

para que o público alvo se sinta seguro no referido espaço' inclusive' nos banheiros

sociais, cozinha e salão de festa'

Esta solicitação de ampliaçáo e reforma da sede da Associaçáo dos ldosos de

Itaituba se justifica pelos motivos acima apresentados

ItaitubaiPA,25 de maio de 2018

Atenciosamente'
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RONNY VONN CORREA FREITAS

SEC. ADM Respondendo pela Secretaria Municipal de Assistencia Social

Conforme a lei 2.?O4l2Ol2

Secretaria Municipal de Assistência Sociâl - SEM0AS

Endereço: Av. Transamazônica, ne 583, Eairro Bela Vistâ CEP: 68180-230 ltaituba - PA

E mail: semdas.pmi.pa@hotmail.com Telefone: (93) 3518 3667

"A#
/


		2018-05-30T14:43:05-0300
	SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR:48474037204




