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INDICAÇÃO N° 026/2022  

DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de Urânia, no uso de suas atribuições legais, apresenta a 
esta Augusta Casa de Leis, a seguinte Indicação: 

Considerando o avanço tecnológico e a necessidade de adaptação para um melhor uso das novas ferramentas 
tecnológicas a nossa disposição; 

Considerando a dificuldade que algumas pessoas da melhor idade (terceira idade) possuem na utilização das 
novas ferramentas tecnológicas; 

Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, através da Secretaria de Assistência Social, para que sejam 

realizados cursos com o objetivo de capacitarem, especialmente, as pessoas da terceira idade a adquirirem maior 

conhecimento para interação com aplicativos de equipamentos eletrônicos, a exemplo de smartphones,  notebooks, etc.  
Tal solicitação prende-se ao fato de que muitos idosos têm adquirido referidos equipamentos, mas não detem o 

conhecimento necessário para interagirem com os aplicativos, citando por exemplo, transações bancárias. 

É sabido que tem sido grande o crescimento de bancos digitais, e capacitar a melhor idade para interação com 
aplicativos de bancos, INSS,  etc.,  certamente traria maior segurança e comodidade. 

Considerando que a terceira e melhor idade merece estar a par das novas tecnologias que conhecemos hoje em 

dia,  fag()  a presente indicação, devendo ser levado ainda em consideração que, ao capacitar as pessoas mais idosas para 

usarem as midias sociais, aplicativos,  etc.,  é possível melhorar a capacidade cognitiva e aumentar a sensação de 

autocompetência, o que pode resultar num grande impacto positivo sobre a saúde mental e o bem-estar da terceira idade. 
Sendo que certo que é importante inserir todas as classes nessa nova configuração social, especialmente os mais 

idosos. 

Na certeza das providências urgentes do Poder Executivo, antecipadamente agradece. 
APROVADO 
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