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Câmara Municipal de Itapeva 
Palácio Vereador Euclides Modenezi 
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Secretaria Administrativa 

INDICAÇÃO 0515/2017 

Indico ao Senhor Prefeito Municipal, nos termos regimentais, para que, junto ao setor 

competente, seja cumprida a LEI 3679/2014, que Institui no Calendário Oficial do 

Município a Semana Municipal de Valorização da Família. 

JUSTIFICATIVA 

Esse requerimento se justifica, pois hoje a sociedade encontra-se num processo 

permanente de transformação afetando diretamente seus valores. Infelizmente alguns 

valores importantes que forjam caráter, deveres e direitos, que se reproduzem no seio 

familiar são abalados. Ciente desse quadro é que apresentamos o projeto de valorização 

da família. A Semana Nacional de Valorização da Família busca realçar o papel da família, 

apontando sua importância e seu papel na orientação do indivíduo na sociedade através 

das escolas públicas estaduais, municipais e particulares. Entendemos que é na escola 

que podemos realçar os princípios, o respeito e a consciência de valores morais na 

criança e no adolescente. A dinâmica do tempo moderno onde o estímulo e a atenção à 

tecnologia com todo o seu aparato, assim como a presença da internet realçam e 

valorizam outros valores, o que tende a desprezar o convívio familiar. Esse 

distanciamento acaba por desqualificar ou desprezar valores de solidariedade, respeito e 

harmonia que são características naturais de uma família equilibrada. Considero de 

grande importância o resgate de valores familiares no âmbito das escolas através de 

confecção de murais, promoção de peças teatrais, sessões de cinema, concurso de 

redação, etc. Assim como realçar o dever das instituições em zelar pela família e pela 

promoção do seu fortalecimento, destacar o seu papel na construção da sociedade e 

promover a reflexão, a discussão acerca do seu conceito na sociedade atual e seus 

problemas econômicos, sociais, culturais, éticos e morais. Portanto, o atendimento dessa 

solicitação será de suma importância. Pelo exposto, aguardamos as possíveis 

providencias sobre o assunto. 

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 26 de abril de 2017. 
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