COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

REQUERIMENTO N°

/ 2018

(Do Sr. Gilberto Nascimento)
Requer autorização para que a Comissão
participe do lançamento da cartilha “Idoso
Conheça seus Direitos” e realize coffee break em
celebração.

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais e em atendimento ao que dispõe o Ato
da Mesa n. 33, de 2013, requeiro a este Plenário autorização para que esta
Comissão participe do evento de lançamento da publicação Idoso Conheça seus
Direitos, a acontecer no dia 29 de maio do corrente ano, às 15 horas, no Salão
Nobre da Câmara dos Deputados; e realize coffee break com as autoridades e
parlamentares convidados.

JUSTIFICAÇÃO
A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, em
conjunto com o Centro de Documentação e Informação (Cedi), preparou a cartilha
“Idoso Conheça seus Direitos” voltada à sociedade civil como um todo, em especial
às pessoas idosas. Por utilizar uma linguagem simples, didática, ilustrada e de
formato adequado é possível divulgar, de modo objetivo, ao público, os direitos e os
deveres da sociedade para com a pessoa que chega aos 60 anos de idade.
Dessarte, a cartilha se torna um instrumento facilitador para a informação e
divulgação dos mecanismos de proteção aos direitos humanos da pessoa idosa no
Brasil, sobretudo o Estatuto do Idoso.
À vista da importância do material publicado, solicitamos a
participação da Comissão no evento de lançamento da cartilha a ser realizado no
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Salão Nobre da Câmara dos Deputados, às 15 horas, em 29 de maio do corrente
ano. Ademais, solicitamos a realização de coffee break na ocasião para recepção
das autoridades e parlamentares presentes.
Pelo exposto, pugno às Deputadas e aos Deputados presentes pela
aprovação deste requerimento.

Sala das Reuniões, em 8 de maio de 2018

Deputado Federal Gilberto Nascimento
(PSC/SP)

