
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO  DE SAO PAULO 

DESP A  CHO 
ik Exma. Sra. P efeit Municipal  

APROVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 	3 OUT. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 2115  

ASSUNTO: SOLICITA QUE A 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA 
PRESTE NOVAS INFORMAÇÕES SOBRE 
AS AÇÕES QUE VERSAM 0 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 A.  Camara  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 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; 
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CONSIDERANDO a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o indesvidvel interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

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

CONSIDERANDO que a Municipalidade, em resposta ao 
Requerimento 1821/2019, informou que as Emendas impositivas de n° 232, 237, 288, 
302, 393 e 405/2018 e que constam no Orçamento de 2019 necessitariam de adequação 
para sua execução; 

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei n°. 231/2019, 
que continha as adequações necessárias, foi aprovado na Sessão extraordinária realizada 
em 25/09/2019; 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiada a 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar, 
fundamentadamente, o que segue: 

1) 	Com a aprovação do Projeto de Lei 231/2019, que 
fez as adequações necessárias a fim de viabilizar o cumprimento das emendas 
impositivas de n° 232, 237, 288, 302, 393 e 405/2018, adequando-as de "auxilio" ou 
"subvenções sociais" para "outros serviços de terceiros", indaga-se: 

Os serviços de terceiros, a serem contratados pela 
municipalidade, servirão as necessidades das 
diversas ações a serem realizadas pelo Centro 
Cultural de Tradição Nordestina na difusão da 
cultura do povo nordestino? 

Caso afirmativo: Quais serviços o Poder Executivo 
pretende contratar? Considerando ainda, que as 
eventuais contratações deverão obedecer aos 
prazos estabelecidos na Lei de licitações e que as 
emendas impositivas estão vinculadas ao exercício 
financeiro de 2019, em que prazo os serviços 
pretendem ser contratados? 

It 
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Caso negativo: justificar, de maneira 
fundamentada, os motivos pelos quais os serviços 
não seriam destinados ás ações desenvolvidas pelo 
Centro C 	ral de Tradição Nordestina. 

S/S, 02 de o ubro de 019.  

FERNANDO DINI 
VEREADOR 



Gabinete da Prefeita 

GP-RIM-2116/19 

Sorocaba, 24 de outubro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao requerimento nº 2115/ 19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita 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 nº. 11.845/2018, solicitamos a Vossa Excelência a 
prorrogação do prazo da resposta por mais 15 dias, tendo em vista a necessidade de 
levantamento das inforn, ações. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

\~~ 
FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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Gabinete da Prefeita 

GP-RIM-2139/19 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento nº 2115/19, de autoria dessa Presidência e aprovado 
por esse Legislativo, no qual solicita 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 nº 11.845/2018, informamos a Vossa Excelência que a 
Secretaria da Cultura - SECUL T está aguardando um posicionamento da Secretaria da Fazenda -
SEF AZ para dar encaminhamento às emendas. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

\ . \ ~. , L(____ __ 
FLÁVIO NELS()Nl)Al::OSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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