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REQUERIMENTO N.°: 	1 3 ? 9  

ASSUNTO: INFORMAÇÕES, AO -PREFEITO SOBRE A DATA DA 
REFORMA DA ESCOLA ACHILLES DE ALMEIDA. 

Considerando que o art. 61, incisos _II e XXIV da Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba 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 	art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de Sorocaba dispõem 
que compete à Câmara 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 	art. 40 , incisos VI, da Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba informa que Compete ao Município prestar, manter, com a cooperação técnica e financeira 
da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental. 

Consideração que o art. 33 da Lei Orgânica do Município determina quê cabe à 
Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente nó que se refere ao acesso à educação. 

Considerando que o art. 130 da Lei Orgânica do Município determina que para 
atingir as condições dignas de educação o Município promoverá por todos os meios ao seu alcance. 

Considerando que em seu material de campanha o atual Prefeito afirmou que 
a educação é um dos pilares para a construção de uma cidade moderna, sustentável e desenvolvida. 

Considerando que também afirmava que a manutenção das escolas, na parte 
imóvel e de materiais de uso dos alunos,. seria- feita de forma ágil, a critério das . necessid das 
unidades.  
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J. AO EXPOtEbTE ETERNOS 0r0Cdha. 06 de maio de 2014. 

EM 

Senhor Presidente, 	
PRESTE 

F4i re osta ao requerimento no 0681/2014. de autoria do 
nobre Vereador F JaV DO ALVES LISBOA DINI e aprovado por esse 
Legislativo. no /q 	solicita informações sobre a resposta da análise 
microbiológica a 	ixa d'agua da E:cola Achilies de Almeida, informamos a 
Vossa Excelênc a ue: 

1. O resultado da análise microbiológica, conforme cópia 
do relatório em anexo informa que a água está potável de acordo com a Portaria 
2914 de 12/12/11. 

2. A reforma geral da EM "Dr. Achilies de Almeida - , 
consta do PPA (Planelamento  P1urianul) 214-2017, como prioridade 1. 

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

Atenciosamente, 

!I$J1 

Execlentissimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssirno Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP - 

4.1 

 


