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CÂMARA MUNICIPAL DE  SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

  

DESPACHO  7 

Ao Exmo. Sr. Prefe unicipaI 

REQUERIMENTO N.: 1 799 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE OS 
TERMOS DE COLABORAÇÃO PARA A 
REALIZAÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS 
NAS ÁREAS DO ESPORTE, DA CULTURA E 
DA EDUCAÇÃO, CONCLUÍDOS OU EM 
ANDAMENTO, FIRMADOS COM BASE NA 
LEI MUNICIPAL N0  11.220/15 E NO 
DECRETO MUNICIPAL 23.497/2018, NO 
ANO DE 2021. 

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, no seu 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 a Lei Orgânica 
Município de Sorocaba, no seu art, 40•,  inciso XVIII, alínea "c" determi 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

que compete ao Município executar obras de construção e conservação de 
estradas, parques, jardins e hortos florestais; 

CONSIDERANDO que é dever do Município 
fomentar as práticas desportivas corno direito de todos (LOM, Art. 4°, X[il 
e Au. 1 57, caput); 

CONSIDERANDO que o caput do art. 217 da 
Constituição Federal e seus incisos 1 e 11, determina que é dever do Estado 
fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada 
um 

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, destinação 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; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba, no seu art. 150, inciso II, alínea "d" determina que 
compete ao Município, no exercício de sua competência, atuar no sentido 
de estabelecer uma política cultural que englobe todas as manifestações 
artísticas e culturais, visando atingir objetivos comuns, tais como zelar pelo 
constante enriquecimento dos patrimônios históricos e acervos culturais; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 
11 .220/15 (de autoria deste Vereador), determina que as entidades ou 
instituições que promovem o esporte de representação de Sorocaba que 
solicitem auxilio ou subvenção financeira da Prefeitura, deverão apresentar, 
como contrapartida, um projeto social entre as áreas do Esporte, Cultura ou 
da Educação, em consonância com a Lei Federal n° 13.019/14 e oin o 
Decreto Municipal 23.497/18 
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CONSIDERANDO que os projetos culturais e 
esportivos realizados por essas entidades e instituições são essenciais para a 
população sorocabana; 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja 
oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que preste as 
seguintes informações: 

1) Quais os projetos sociais realizados como 
contrapartida nos termos da Lei Municipal n° 11.220/15, no ano de 2021? 
Favor prestar informações detalhadas, incluindo as entidades e instituições 
beneficiárias, detalhes sobre o desenvolvimento dos projetos e sobre a 
população beneficiada, bem como sobre os critérios utilizados na sua 
aprovação. 

2) Independente dos questionamentos formulados 
acima, favor informar o resultado do Edital de Chamamento Público n°. 
01/2021, realizado pela SEMES, com dados detalhados sobre os projetos 
apresentados, sobre os participantes e sobre os critérios de seleção, 
independente da aprovação ou rejeição do mesmo. 

REQUER-SE, por fim, que o presente 
requerimento seja plenamente respondido, com a indicação de todos os 
detalhes possíveis, bem como que a resposta seja encaminhada no prazo 
legal (Art. 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do RI). 

Sala das Sessões, 20 de julho de 2021. 

FERNANDO DINI 
Vereador - MDBB 


