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INDICAÇÃO 012/2022

Senhores (as) Vereadores (as).

RAQUEL DE MEDEIROS SOUSA, vereadora com assento nesta Casa de Leis, vem
mui respeitosamente, nos termos do artigo 87 do Regimento Interno desta casa Legislativa solicitar
ao Exmo. Prefeito de São José do Divino, Sr. Francisco de Assis Carvalho Cerqueira, providências
para a retomada do “forró do idoso” na sede do Município de São José do Divino e oportunização
para a regular participação das bandas e esquemas musicais locais no evento.

JUSTIFICATIVA

Forró do idosos, da melhor idade, baile da terceira idade, são algumas das
designações atribuídas à essa atração voltada ao pessoal da terceira idade e, muito comum em
cidades de nosso País.

Presente na cultura sãojoseense há bastante tempo, o forró do idoso, para além de
uma mera atração dançante, tem contribuído para o fortalecimento  de vínculos e socialização de
nossos velhinhos e, sobretudo, despertado o sentimento de autoestima e pertencimento daqueles que
tanto já contribuíram para com a nossa sociedade.

Uma das principais causas de depressão na terceira idade é justamente a inatividade
após a aposentadoria, que oportuniza perdas pessoais e sociais e, muitas vezes, leva ao isolamento,
à ausência de projetos de vida, à redução da autoestima, ao sentimento de inutilidade. O idoso
também precisa ter momentos de lazer, projetos de vida, sonhos e objetivos. A dança contribui para
tudo isso de uma forma extremamente lúdica e prazerosa.

Compreendemos que o recente período da COVID suspendeu muitas atividades
presenciais, contudo, dada às condições atuais de volta à normalidade em todo o país, solicitamos
ao prefeito Assis Carvalho o envide de esforços para a retomada do “forró do idoso” na sede de
nosso Município, demanda essa do próprio pessoal da melhor idade.

De igual modo e, como forma de fortalecimento da cultura, solicitamos ao Prefeito
que seja oportunizada a regular participação das bandas e esquemas musicais locais no evento do
“forró do idoso”.

Certa do interesse público aqui demandado, subscrevo a presente indicação ao
prefeito Assis Carvalho, aguardando atendimento da mesma.

PLENÁRIO PREFEITO CHICO SAMPAIO,

São José do Divino - PI, em 1° de junho de 2022.
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Vereadora - PP
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