
D e s p - c ho 

R 

(PRESIDENTE) 

Em 
	

13SEt 2018 

Á P-9u70M4 
Estado de. São Paulo 

 

REQUERIMENTO N.° 	.1847 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O CLUBE DO IDOSO, NESTE 
MUNICÍPIO. 

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 auxílio 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; 

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 à 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 
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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. 22  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. (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 físicas e 
sociais são vitais para garantir o bem-estar do Idoso, prevenindo doenças 
próprias da idade e melhorando sua saúde física e mental; 

Considerando que os munícipes, membros do Clube 
do Idoso, fizeram várias solicitações a esse vereador, principalmente no que se 
refere a falta de asfalto na entrada do clube, segurança, podas de árvores, 
manutenção predial e dos aparelhos da sala de musculação. 

Considerando que o saldo bancário do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa é de R$ 515.680,50 em 05/07/2018, 
conforme extrato da conta corrente 40.402-0, agência 2923-8, no Banco do 
Brasil (em resposta ao requerimento 1346/2018, deste vereador). 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar 
o que segue: 
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1) A municipalidade tem conhecimento desse valor 
que consta em conta corrente para o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa? 

a) Em caso positivo, onde está sendo investida essa 
verba? Detalhar. 

b) Em caso negativo, porquê? 

2) Esse montante não pode (ou não deve) ser 
investido em melhorias para o atendimento ao idoso em nossa cidade? 

a) Em caso positivo, como esta verba poderia ser 
utilizada para promover as melhorias desejadas pelos frequentadores do Clube 
do Idoso, com a devida manutenção e reforma, assim como a disponibilização 
de mais cursos e profissionais para o atendimento a essa população? 

b) Em caso negativo, onde a municipalidade tem 
intenção de investi-lo? 

3) Teria também a municipalidade a intenção ou 
estudos para instalar na Zona Norte de Sorocaba um Clube do Idoso nos 
mesmos moldes que o da Zona Leste? 

a) Em caso positivo, detalhar o projeto e o estudos 
que estão sendo feitos. 

b) Em caso negativo, porquê? 

S/S, 12 de setembro de 2018. 

Feftiando Dini 
Vereador - MDB 
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