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PROJETO DE LEI 2017 

 

CRIA E CONSTITUI NO MUNICÍPIO 
DE VILA VELHA O PROGRAMA 
CRECHE PARA TERCEIRA IDADE.  

 

 

 
Art.1° Cria e constitui no Município de Vila Velha o programa creche para 

terceira idade. 

 

Art.2º Fica a creche determinada a atenderem idosos, a partir dos 65 anos de 

idade, com atendimento em horário comercial, e se necessário dois turnos. 

 

Parágrafo Único: Com acompanhamento médico, nutricionista e profissionais 

da área. 

 

Art. 3º Está creche atenderá famílias de baixa renda, que não tem com quem 

deixar os idosos. 

 

Art. 4º Poderão as empresas privadas firmar convênios com creches a fim de 

melhorar a qualidade do atendimento. 

 

Art. 5º As despesas com execução desta lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 6º O poder executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 60 

(sessenta) dias.  

 

Art.2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha 04 de julho de 2017 

  
Vereador Adeilson Horti Super 
2° Vice Presidente – PSD  
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JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores,  

 

O programa propõe a criação de um espaço para atender pessoas, a partir dos 

65 anos, no horário compreendido entre 7h e 18h. A idéia é justamente assistir 

famílias que precisam trabalhar, mas não tem com quem deixar parentes 

idosos que precisam de acompanhamento continuado. 

 

A Creche para Idosos irá atender famílias de baixa renda e, de acordo com o 

projeto, contará com uma equipe multidisciplinar formada por um médico, um 

nutricionista, um psicólogo, um fisioterapeuta, um assistente social e 

profissional da área da saúde.  

 

Por todo exposto, submetemos aos nobres pares desta Casa Legislativa a 

aprovação do referido projeto de lei. 

 

Atenciosamente 

 

Vereador Adeilson Horti Super 
2° Vice Presidente – PSD  
 


