
DESPACH 
À Exma. Sra. refeita unicipal 

OVADO 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUERIMENTO N.°: 

(PRESIDENTE) 

Em 	29460. 2019 

1821 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE AS 
AÇÕES QUE VERSAM O EVENTUAL 
CUMPRIMENTO DAS EMENDAS 
IMPOSITIVAS DESTINADAS AO CENTRO 
CULTURAL 	DE 	TRADIÇÕES 
NORDESTINAS (CCTN) E QUE CONSTAM 
DA LEI MUNICIPAL N°. 11.845/2018. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, 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 a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 34, inciso IV, 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 que o direito a informação está 
incluído nos direitos fundamentais de segunda dimensão, denominados de direitos 
sociais, econômicos e culturais. Esses direitos impõem ao Estado (União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios) uma operação prestacional, voltada para a satisfação das 
carências da coletividade; 

CONSIDERANDO a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o indesviável interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSIDERANDO os direitos e deveres individuais e 
coletivos insculpidos na Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que o Centro Cultural de Tradições 
Nordestinas (CCTN) já desenvolve, há mais de 15 anos, a valorização da cultura e 
tradição nordestina neste município; 

CONSIDERANDO que a edição das emendas 
impositivas de n° 232, 237, 288, 302, 393 e 405/2018 no Orçamento de 2019 foram 
todas em favor do Centro Cultural de Tradições Nordestinas; 

CONSIDERANDO que o Centro Cultural de Tradições 
Nordestinas (CCTN), para efetiva difusão da cultura prescinde a realização de eventos 
e, para tanto, depende de recursos; 

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

1) 	Considerando que as emendas impositivas 
constantes da Lei 11845/2018 em favor do Centro Cultural de Tradições Nordestinas 
(CCTN) deverão ser cumpridas com recursos de fonte 01 (recursos próprios), há 
pretensão, pelo Poder Executivo, de proceder ao cumprimento delas? 

1.1) Caso afirmativo, quais foram as ações que o Poder 
Executi, através da Secretaria competente, já 
adotouA fim de cumprir as emendas impositivas? 

1.2) Caso jiegati ',porquê? 

S/S, 28 de 4gosto de 019. 
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FERNANDO DINI 
VEREADOR 


