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REQUERIMENTO N.°: 	1992 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 

SOBRE A SITUAÇÃO DA OBRA VILA DIGNIDADE 

Considerando que õ art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, 

ao Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e 

resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe 

forem dirigidos. 
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Considerando que art. Art. 132, incisos IV, alínea 

"g", da Lei Orgânica do Município de Sorocaba informa que São atribuições do 

Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde planejar, normatizar, gerir, 

executar, controlar e avaliar as ações de serviço de saúde do Município, 

especialmènte, referentes à saúde do idoso. 

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 o direito à vida. 

Considerando que o art. 20 da lei 10.741103, Estatuto 

do idoso, determina que o idoso goza de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa 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, em condições de 

liberdade e dignidade. 

Considerando que o art. 39 da lei 10.741103, 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 

educaçãó, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 

à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 
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Considerando que o mesmo estatuto determina a 

garantia de prioridade na execução de políticas sociais públicas específicas 

(art. 3 0 , inciso II da lei 10.741103). 

Considerando que a implantação do Residencial a 

Vila Dignidade atenderá a determinação constitucional em garantir e zelar pela 

saúde, educação, cultura, cidadania, dignidade, respeito e convivência 

comunitária do Idoso, principalmente os que estão em condição dê 

vulnerabilidade. 

Considerando de o Governo do Estado de São Paulo 

e Prefeitura anunciaram a construção do Residencial Vila Dignidade. 

Considerando que as obras estão paralisadas deste 

fevereiro de 2013. 

Considerando que este Vereador é Presidente da 

Comissão Especial para Acompanhamento das Ações Relativas à Proteção, 

Lazer e Atenção ao Idoso desta Câmara Municipal de Sorocaba 

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Muniàipal, solicitando nos informar o que 

segue: 
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1) Qual a razão da paralisação das obras de 

implantação do "Residencial Vila Dignidade"? 

2) O que se está fazendo para sanar esta 

paralisação? 

3) Qual o prazo para a retomada das obras? E o 

prazo de entrega?. 

4) O que se está fazendo com os idosos em 

estados de vulnerabilidade até que este programa seja implantado? 

SIS. 19 de agosto de 2013. 
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