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ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO 
PREFEITO SOBRE O CAMPO DO ESPANHA. 

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. 

Considerarido 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, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que o caput do "art.217 da Constituição 
Federal e seus incisos I e II, determina que é dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não-formais, como direito de cada um, observados a destinação de 
recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos 
específicos, para a do desporto de alto rendimento e tratamento diferenciado para o 
desporto profissional e o não- profissional; 

considerando que o caput do art.266 da Constituição do 
estado de São Paulo e seus incisos 1 e V, determina que as ações do Poder Público e a 
destina* e recursos orçamentários para o setor darão prioridade ao esporte 
educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, ao esporte de alto rendimento e à 
adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da 
construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer 
por parte dos portadores de deficiência, idosos e gestantes, de maneira integrada aos 
demais cidadãos. 
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. 	 Considerando que as entidades . de esportes de 
representação têm projetos sociais e muitas vezes não têm onde implantá-los 

No 
Considerando que o campo se encontra,. .a cada vez mais, 

'depredadõe abandonado pelo Poder Público, conforme fotografias abaixo. 
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Considerando que este mesmo assunto já foi objeto de 
requerimento (0656/13 e 0919/14) e em resposta (GP-RI-0732/13 e GP-RI-0910/14) a. 

N ° Prefeitura somente respondeu que a revitalização será inserida na programação, sem 
declinar a progràmação e a data da revitalização. 

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) 	Quando que a Municipalidade' efetivamente 
pretende revitalizar o Campo do Espanha, informando mês e ano? Se, não tem previsão, 
porquê? 
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S/S, 10 de 	o de 2 14 

Fer nd Dini  
Vreador 
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