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- 	 DESPACHO 

IN  

REQUERIMENTO N.°: 	247 

ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO 	PREFEITO 
ri 

SOBRE A ABERTURA DA CRECHE DOS IDOSOS. 

Considerando que o 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 requerinientos, 
as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

Considerando que 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 	r 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 11. 

o 

Considerando que 	art. 40,  incisos VII, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, com a cooperação 
técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da 
população 

Considerando que 	art. 129 da Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba informa que a saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, 
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação do risco de 
doenças e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação 

Considerando que 	art. 130, inciso III, da Lei Orgânica do 
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Município de Sorocaba informa que o Município promoverá por todos os meios ao seu 

No
n  alcace o acesso universal e igualftário de todos os habitantes do Município às ações e 

serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação. 

Considerando as últimas transformações sociais e econômicas 
que incidem, sobre â vida dos idosos decorrentes do aumento de sua população no 
Brasil. '  ' 

Considerando: que este aumento acarreta problemas de solidão e 
pobreza dos idosos, além da perda de sua auto-estima 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 o direito à vida. 

Considerando que o art. 2 2  da lei 10.741/03, 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. 22  da lei 10.74I/03, 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, parã preservação de sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamentô moral, intelectual,, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 

au 

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

ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao' respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 

'Considerando que o mesmo estatuto, determina a garantia de 
prioridade na execução de políticas sociais públicas específicas (art. 3 0 , inciso II da 
'lei 10.741/03). 	 . 	 . 

Considerando que o art. 217 da' Constituição Federal determina .. 
que é dever do Estado (Município, art. 24, inciso' IX da CF) fomentar práticas 

'desportivas e a destinação de recursos públicos para a promoção prioritária, do desporto 
educacional.  
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Considerando que na cidade de Sorocaba, a fim de atender os 

N° 
,dispositivos constitucionais e legais, no tocante a proteção do idoso, foi criado 'o "Clube 
do Idoso". 

Considerando que nos fundos do prédio do Clube do Idoso, se 
está executando uma sondagem de solo a fim de se verificar a possibilidade de construir 
um equipamento público para abrigar a "Creche do Idoso", conforme fotos anexas. 

Considerando que este Vereador É Presidente da Comissão de 
Educação, Juventude e Pessoa Idosa, desta Câmara Municipal de Sorocaba 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) A municipalidade poderia informar se realmente se está 
pretendendo construir o equipamento público que abrigará a "creche do Idoso"? Se 
negativo, o que será feito? Se positivo, o recurso virado governo do Estado? O Tesouro 
da municipalidade terá participação no custeio? Favor anexar a planilha dos valores de 
financiamento e investimento, assim como informações do projeto executivo. 

2) A municipalidade já tem programado como se dará a 
lotação das vagas a serem preenchido no quadro dos funcionários que irão trabalhar na 
"Creche do Idoso"? Será aberto concurso público? Haverá remoção de funcionários de 
outros setores? Em quais? Haverá algum curso de capacitação para trabalhar na "Creche 
do Idoso"? 
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S/S, 05 de 

dpndoDini

2014. 

• 	 Fern
Verea  
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