
Estado de São Paulo 

Despacho 

REQUERIMENTO N.: 0426 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE APOIO AOS PROJETOS 
ESPORTIVOS DA TERCEIRA IDADE E 
MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO 
DO JARDIM SIMUS. 

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 
requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem dirigidos. 

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

Considerando as últimas transformações sociais e 
econômicas do Brasil que acarretaram o aumento da expectativa de vida da população, 
consequentemente, ocorrendo, paulatinamente, o aumento da população idosa no Brasil. 
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Considerando que com o aumento da população dos 
idosos crescem os problemas sociais, como por exemplo: problemas de solidão, 
pobreza, perda da autoestima e do status social devido a exclusão do mercado de 
trabalho e a própria defasagem do valor da aposentadoria. 

Considerando que o art. 230 da Constituição Federal 
impõe 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 os artigos 2° e 3° da lei 10.741/03, 
Estatuto do Idoso, estabelecem que: 

Art. 2' 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 
d ignid ade. (grifei) 

Art. 32  É obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e 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. (grifei) 

II - preferência na formulação e na execução de 
políticas sociais públicas específicas; 

Considerando que a prática de atividades fisicas é vital 
para garantir o bem-estar do Idoso, prevenindo doenças próprias da idade e melhorando 
sua saúde fisica e mental. 

Considerando que o Grupo de Idosos do Jardim Simus, 
representa, com excelentes resultados, a cidade de Soroëaba nos Jogos Regionais do 
Idoso - JORI e nos Jogos Abertos do Idoso - JAI, além de disputas das ligas. 

Considerando que Sorocaba foi escolhida para a abertura 
do Liga de Voleibol dos Idosos, no próximo dia 11 de março. 

Considerando que participarão do referido evento equipes 
de dez cidades. 
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- 	Considerando que o Centro de Esportes do Jardim Simus 
não tem como acomodar todas as equipes visitantes e que a Semes - Secretaria de 
Esporte e Lazer não liberou o Ginásio Municipal de Esportes Doutor Gualberto 
Moreira. 

Considerando que os atletas da terceira idade informam 
que haverá um evento de dança, nesta éidade, e que o Centro Esportivo do Jardim 
Simus será utilizado para os ensaios, fato que os impedem de treinar no mesmo espaço, 
a pouco mais de um do inicio dos Jogos Regionais do Idoso.(foto em anexo) 

Considerando que os munícipes, atletas, informam que, 
desde o início do presente ano, não receberam nenhum tipo de material básico para 
treinamento, como por exemplo, bolas e postes de voleibol. 

Considerando que os munícipes reclamam da má 
conservação e falta de manutenção do Centro Esportivo do Jardim Simus. 

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

1) A Municipalidade tem conhecimento que, embóra nossa cidade 
tenha sido escolhida para sediar a abertura da Liga de Voleibol dos Idosos, esta 
será realizada no Cermag, em VOTORANTIM, uma vez que o Centro esportivo do 
Jardim Simus não possui espaço físico para acomodar todas as equipes que participarão 
do evento e, ainda, porque a Semes não liberou o Ginásio Municipal de Esportes Doutor 
Gualberto Moreira? 

Em caso positivo, poderia a Municipalidade estruturar o Centro 
Esportivo Jardim Simus para sediar a abertura dos jogos mencionados? 

E, ainda, por que o Ginásio Municipal de Esportes Doutor Gualberto 
Moreira não foi liberado pelo Semes? 

Em caso negativo, por quê? 

2) A Municipalidade tem conhecimento que os munícipes, atletas da 
terceira idade, não têm material básico de treinamento, como por exemplo, bolas e que 
os postes de voleibol existentes estão quebrados e oferecem risco aos mesmos? 

Em caso positivo, pretende a Municipalidade equipar o referido Centro 
Esportivo com tais equipamentos básicos, a fim de viabilizar o treino dos atletas? Como 
e quando? 

'Em caso negativo, por quê? 

3) A Municipalidade tem conhecimento que as janelas do Centro 
Esportivo em questão estão quebradas há anos e desde o meio do ano próximo passado, 
as calhas estão entupidas, causando infiltração nas paredes do ginásio?(fotos em anexo) 

Em caso positivo, a Municipalidade possui projeto de reforma? Quando• 
será efetuada? 

Em caso negativo, por quê? 
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4) A Municipalidade tem conhecimento que no Centro Esportivo do 
jardim Simus não há arquibancada, que as cadeiras existentes encontram-se em mau 
estado de conservação e que a sala dos professores, onde também são armazenados os 
materiais, está com cheiro de mofo devido ao vazamento existente e sem energia 
elétrica?(fotos em anexo) 

Em caso positivo, o que a Municipalidade pretende fazer para solucionar 
a questão? Quando será efetuado? 

Em caso negativo, por quê? 

5) A Municipalidade tem conhecimento da informação que o Centro 
Esportivo supramencionado será utilizado para ensaios de dança e que, por esta razão, 
os atletas da terceira idade ficarão impedidos de treinar para o JORI - Jogos Regionais 
do Idoso? 

Em caso positivo, o que a Municipalidade 'pretende fazer para solucionar 
esta questão? 

Em caso negativo, por quê? 

S/S, 07 de março de 2016. 

Ferna do Dm1 
Vereador 

PMDB 
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