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 Considerando que é dever do vereador trabalhar e zelar pela conservação dos bens 

públicos, buscando informações junto ao Executivo Municipal. 

 Considerando que o Centro Esportivo é um espaço público que deve ser utilizado pela 

população em geral, sem custo e sem fins lucrativos. 

 Considerando que recentemente tivemos um circo montado dentro da quadra coberta 

do Complexo Esportivo José Ely de Miranda. Sabemos que circo é cultura, e o espaço físico 

é público onde os espetáculos deveriam ser oferecidos a população sem nenhum custo. 

 Considerando que somos favoráveis que a Prefeitura disponibilize espaço para os 

espetáculos de circo em local adequado, como exemplo. O terreno ao lado da pista de skate, 

próximo ao bairro Jardim Primavera. 

 Considerando que o piso da quadra coberta foi reformado recentemente. 

 Considerando que em visita ao local, após a retirada do referido circo, constatamos 

irregularidades no piso, onde o uso para prática de esportes está comprometida oferecendo 

riscos aos atletas. 

 Considerando que a estrutura deste piso é muito antiga e não comporta muito peso, 

podemos observar pequenos degraus em determinados pontos de encaixe da madeira. 

 Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal Jonas Polydoro as seguintes informações que seguem: 

 Qual o valor recolhido aos cofres públicos pelo referido circo pelo uso do local? 

Enviar cópia de documentos que comprovem o recolhimento dos tributos. 

 Qual foi o custo da reforma do piso da quadra? Enviar cópia de documentos fiscais 

referentes ao pagamento. 

 A referida quadra estava sendo utilizada para prática de esportes após a reforma do 

piso, e da forma que está no momento, os riscos são eminentes aos atletas; tais 

problemas foram ocasionados pela atração circense? 
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 Por que o circo não foi montado em local adequado a ele, como sempre aconteceu em 

outras ocasiões no município? 

Que deste se dê conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo. 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 17 de março de 2014. 
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