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REQUERIMENTO N.° 2224 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO 	PREFEITO 
SOBRE O ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA 
LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA ANTÔNIA LOPES 
BRAVO COM A RUA GUILHERME MARCONE - VILA HARO. 

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 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 	art. 152 e incisos da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que o Município incentivará a livre manifestação cultural 
mediante criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipadõs e capazes 
de garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais; acesso aos acervos 
dos, museus, arquivos e congêneres e preservação dos documentos, obras e demais registros de 
valor histórico e cientifico. 

Considerando que 	art. 155 e parágrafo único da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que caberá ao Poder Executivo incentivar, pelos meios ao seu 
alcance, a constituição de uma Fundação, entidade civil de direito privado, que tenha incumbência 
de patrocinar e apoiar todos os movimentos que visem o desenvolvimento da cultura e das artes 
em geral do Município. 

Considerando que 	art. 40,  incisos IX da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba informa que Compete ao Município promover a cultura e a recreação. 
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Considerando que a Constituição Federal em seu art. 217, §O  3 
determina que cabe ao Poder Público incentivará o lazer como forma de promoção social. 

Considerando que o art. 227 da Constituição Federal manda que o 
Estado assegure as crianças e adolescentes, COM ABSOLUTA PRIORIDADE,  o direito .à vida, 
à saúde, à alimentação, A EDUCACAO, AO LAZER  à cultura, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Considerando que na Rua Antônia Lopes Bravo, altura do número 
127, Bairro Vila Haro, existe uma praça com uma quadra poliesportiva. 

Considerando que a quase dois anos foi retirada o alambrado em 
tomo da quadra mencionada e não mais recolocaram. 
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Considerando que diversos munícipes reclamam da falta do 
alambrado. 

Considerando que este problema já foi objeto do requerimento 
1897/2014 e em resposta foi informado que o .alambrado foi retirado em fevereiro de 2014 para 
conserto e um outro alambrado estava em fase de licitação. 

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

1) Considerando que a Municipalidade retirou o alambrado 
para a manutenção, quando se dará a recolocação? Qual a situação do processo licitatório? 

2) Qual a posição da Municipalidade sobre o transtorno 
causado para a comunidade local por causa da retirada do alambrado? 

3) Qual a posição da Municipalidade sobre o fato de que a falta 
do alambrado, entorno da quadra poliesportiva, acarreta a perda da bola, seja ela por causa do 
barranco, localizado parte de trás da quadra, seja pela existência da própria rua, que se encontra 
próximo a quadra, inibindo assim, a prática esportiva pelos munícipes? 

4) Existe a possibilidade de colocação imediata do alambrado? 
Se negativo, por quê? Se positivo, quando será feito (favor especificar a data) 

5) Qual a posição da Municipalidade sobre o fato da falta do 
alambrado que acarreta na perda de um projeto social, que envolvia mais de cem crianças, 
atualmente suspensa pelo motivo da falta de alambrado? 

6) Existe algum projeto de revitalização da praça? Se positivo ,  
qual e quando? se negativo, qual a razão? 

7) Existe algum projeto de iluminação mais moderna pa 
substituir os velhos refletores da praça? Se positivo, qual e quando? Se negativo, qual a razão? 

S/S, 20 de s tub • de.2015. 

Fer i ando Dm1 
Vere dor PMDB 
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