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REQUERIMENTO N.°: 2402 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO' 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
CONSTRUÇÃO DE UM SEGUNDO 
EQUIPAMENTO PÚBLICO NO BAIRRO 
VILA HORTÊNCIA, LOCALIZADA NA 
QUADRA F, DA RUA LOURENÇO 
MOLINEIRO — JARDIM ISABEL. 

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 & resolver sobre os 
requerimentos, 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, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que nas imediações da Vila Hortência tem 
uma população estimada em mais de cento e cinqüenta mil habitantes. 

Considerando que o Bairro Vila Hortência é o ponto 
central de vários bairros lindeiras, como referencial, subindo a Av. Nogueira Padilha, 
em seu lado direito temos: Parada 'do Alto, Vila Assis, Barcelona, Pinheiros, Colorau, 
entre outros. Do lado esquerdo, temos: Jd. Prestes de-Barros, Jd. Gonçal ves, Jd. Rosália 
Aléoléia, Vila Haro, Jd. Do, Sol, Jd. Das Estrelas, kl. Bandeirantes, Jd. Gramados, 
Parque 3 Meninos, Jd. Piratininga entre 'outros. 
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Senhor Presidente, 	 1 !-# . 
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.PRESIDENTE 
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Em res ws . ao requerimento n° 1939/2014, de autoria do 

nobre Vereador FERN - •O ALVES LISBOA DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações -sobre a possibilidade de construção ide 

um segundo equipamento público no bairro Vila Hortência, localizada na quadra F, 	. 
da Rua Lourenço Molineiro, - Jardirn Isabel, informamos a Vossa Exclelgicia que 

por parte desta Secretaria de Educação só temos a construção da creche, em 

convênio com o FDE, já apontada em resposta ao Requerimento 1808/14, para o 

referido local. 	 - . 	 _ 
Sendo sé para o momento, subscrevemo-nos renovando os 	. 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 
- Atenciosamente,  

JOSÉ SIMÕES DE ALM-----4--1DA JUNIOR - 
,.--- 	..c-,, • 7 Secretario da-  r., ucaçao 
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Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara.Municipal 
SOROCABA – SP 
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