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REQUERIMENTO N.°: 	0277 
ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO 	PREFEITO 

SOBRE ATIVIDADE ESPORTIVA DO IDOSO. 

Considerando as últimas transformações _ sociais e 

econômicas decorrentes do aumento da população idosa no Brasil. 

Considerando que este aumento acarreta problemas de 

solidão e pobreza dos idosos, além da perda de sua autoestima e de seu status social 

devido à exclusão de sua participação do mercado de trabalho. 

Considerando que o art. 230 da Constituição Federal 

determina ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes • 	=g 

o direito à vida. 

Considerando que o art. 29. da lei 10.741/03, Estatuto do 

idoso, determina que o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

j .  humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, 
# 

por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de 

sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social,-  
17 	I 

k 
em condições de liberdade e dignidade. 	 (-4 

Considerando que o art. 32 da lei 10.741/03, Estatuto do 

• idoso, determina que é obrigação do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 

prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, 	ls 
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Considerando que a associação mencionada protocolou uma 

N 'projeto para requerer verbas junto ao FADAS. 

Considerando que após o protocolo, a Municipalidade caiu inerte, 

não informando a associação se conseguiram as verbas e no caso negativa, quais os 

motivos para futura correção. 

Considerando que é direito a todos os munícipes, sejam elas 

pessoa física ou jurídica tem o direito de receber informações, pelos princípios da 

Transparência, legalidade, razoabilidade, publicidade, eficiência e proporcionalidade ' 

Considerando que tratando de erário público as informações 

devem ser amplas, juntamente com as orientações técnicas a qual a associações 

precisa. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1. 	Considerando que em vista o serviço de utilidade pública prestada 

pela associação mencionada, atividade esportiva junto ao idoso, assim como o seu 

direito de resposta junto a municipalidade pelos princípios constitucionais já informados, 

pergunta-se: a Municipalidade pode informar se associação terá respaldo do Executivo 

Municipal? Se positivo, em que termos? Se negativo, favor informar amplamente os 

motivos juntamente com a orientação, ou apontar quem o possa fazer, para que a 

associação possa suprir os impedimentos legais para conseguir, futuramente, verbas 

públicas para ampliar seu trabalho? 

S/S, 24 de fevereiro de 015. 
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