
Prefeito Bruno anuncia obra da cobertura e aquecimento da piscina do 
poliesportivo 

 

Na tarde desta terça-feira (16), o Prefeito Municipal de Sacramento Bruno Scalon 
Cordeiro anunciou e assinou a ordem de serviço da cobertura e o aquecimento da 
piscina do Poliesportivo Marquezinho. Atos realizados durante a 3ª Semana Municipal 
de Combate à Violência Contra o Idoso, no Centro Administrativo. 
 
De acordo com o Prefeito Municipal Bruno Cordeiro, a benfeitoria vem pelo 
envolvimento político, “após todo o trâmite legal, desde o pedido do recurso feito pelo 
vereador Rafael Cordeiro (PSDC) ao deputado federal Marcos Montes Cordeiro (PSD) 
foi um longo caminho. Mas vitorioso. Em breve, nossa terceira idade terá sua piscina 
aquecida, sonho de tantos anos”.  
 
Ainda conforme o Prefeito, três compromissos com a terceira idade foram feitos e 
estão sendo cumpridos, “vocês se lembram dos compromissos que fiz com vocês 
quando assumi o governo? Que o primeiro seria reformar o Centro de Convivência 
“Conceição Altair Tavares”, fiz e está pronto. O segundo foi levar a academia ao ar livre 
próximo ao centro para realização das atividades físicas, fiz e está pronto. E o terceiro 
assumo agora, pois assino a ordem de serviço para a cobertura e o aquecimento da 
piscina do poliesportivo Marquezinho, que em breve será entregue”, discursou Bruno 
Cordeiro. 
 
Integrante do projeto Geraação 60+, Alda Maria de Araújo Borges (63), não conteve a 
emoção ao ver a assinatura da ordem de serviço, “a muitos anos cobramos o 
aquecimento daquela piscina. Eu que tenho artrose, artrite e osteoporose poderei 
fazer o exercício sem ser na água gelada”, disse. Acompanhando a esposa, Antônio 
Silveira Vieira parabenizou o prefeito, “a mais de 15 anos participo da hidroginástica 
para idosos, e sempre tinha a promessa do aquecimento. Eu já andei pensando que iria 
morrer sem ver a cobertura e o aquecimento. Agora vai...” contou contente. 
 
Na gestão 2013-2016, a terceira idade tem recebido inúmeros investimentos. O maior 
destaque é à premiada Casa Dia do Idoso “Mona Scalon”, que atualmente tem 
prestado atendimento a 17 idosos diariamente.  
 
A ordem de serviço foi assinada, o que autoriza a empresa STO Serviços e Manutenção 
L.T.D.A, iniciar as obras. A cobertura e o aquecimento são recursos oriundos de 
convênio de 2013 firmado com o Ministério do Esporte contando de contrapartida do 
Município, no valor total de R$432.534,81. 
 
No evento esteve presente representando o legislativo municipal o vereador Luiz 
Alberto (PSDC), que é autor da Lei 1.318 de 14 de Junho de 2013, que instituiu o dia 15 
de Junho como sendo o dia de conscientização, prevenção e combate à violência 
contra os idosos no município de Sacramento. E o secretário de desenvolvimento 
humano e social e presidente do conselho do idoso Marcos Aurélio de Almeida, e 
também idosos da Casa Mona Scalon, Lar São Vicente de Paulo e Geraação 60+. 
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