C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ESTADO

REQUERIMENTO N.°:

DE SÃO

PAULO

1364

Informar detalhes de realização do objeto da emenda
impositiva 487 aprovada no Projeto de Lei 269/2019 - Lei
Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que Emenda Impositiva é o instrumento pelo qual os
vereadores podem apresentar emendas à Lei Orçamentária Anual (LOA) destinando recursos
do Município para determinadas obras, projetos ou instituições;

CONSIDERANDO que na LOA 2019 (Projeto de Lei 269/2018) foram
realizadas diversas emendas impositivas;

CONSIDERANDO que este Vereador destinou, através da Emenda 487, o valor
de R$ 97.000,00 (noventa e sete mil reais) para "ampliação de cursos voltados à geração de
renda", justificando, para tanto:
"A presente emenda tem por finalidade custear cursos e
propiciar meios de desenvolvimento profissional e financeiro aos
munícipes ";
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CONSIDERANDO que em requerimento anterior sobre o assunto (n°
0299/2019), referente ao andamento do cronograma para a execução da ação programada, o
Poder Executivo respondeu que:

"A referida emenda foi utilizada na CPL 1125/2017 de cursos de
qualificação voltados também à geração de renda, já
empenhada, emprenho n° 2693. Os cursos de qualificação terão
início no dia 11 de março, portanto, efetivamente a referida
verba, que se soma aos demais recursos da referida CPL já
estará sendo utilizada. A referida ação se concluirá no dia 12 de
dezembro de 2019 com o término das aulas ".

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

1. Quais cursos especificamente (temas) estão sendo promovidos por meio de
destinação da emenda impositiva 487 de R$ 97.000,00?
t9

2. Esses cursos estão sendo realizados em quais locais do Município e em
quais horários?
rr

3. Existe uma programação pré-definida dos cursos que vão acontecer até 12
de dezembro de 2019, como cita a resposta do requerimento?

4. Quais turmas já foram abertas e quais ainda serão para cursos promovidos
via emenda impositiva 487? Se tiver, favor enviar quais datas de abertura
de turmas.
5. Os temas e as grades de conteúdo para as próximas turmas já estão
definidos? Se sim, favor enviar.

Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja feita de
forma detalhada (relacionando resposta com o número da pergunta), encaminhada dentro do
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prazo legal, nos termos do § 1° do art. 34 da Lei Orgânica do Município e dos §§ 2° e 3° do
art. 104 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada
dos documentos oficiais das secretarias e departamentos.

Sala das Sessões, 10 de junho de 2019.

Prefeitura de
SOROCABA

Gabinete
do Prefeito

GP-RIM-1422/19
Sorocaba, 26 de junho de 2019

de Gestão

Senhor Preside te,

Em resposta ao requerimento n° 1364/19, de autoria do nobre vereador
Péricles Regis Mendonça de Lima e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informar
detalhes de realização do objeto da emenda impositiva 487 aprovada no Projeto de Lei 269/2019
- Lei Orgânica do Município, encaminhamos a Vossa Excelência resposta elaborada pela
SEDETTER - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Renda.
Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de
elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

\\
FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

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

