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REQUERIMENTO N.°: 0306 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA 
E. M. QUINZINHO DE BARROS. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Município de Sorõcaba 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. 

Considerandõ 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 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 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. 

Considerando que o art. 33 da Lei Orgânica do Município 
determina que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as 
matérias de competência do Município, 'especialmentè no 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 este Vereador é Presidente da 
Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente desta Câmara Municipal de 
Sorocaba. 

I J 
REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 	rE 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 	41 

	

r 	 • 

1) A municipalidade tem conhecimento que o jardim 
externo, e interno da escola se encontra com o mato alto, inclusive na área do 
playground das crianças, onforme fotos números 6, 8, 99  17, 24, 26 e'27? Se positivo, 
quando será feito a roçagem? Se negativo, qual a razão? 

2) A municipalidade tem conhecimento da necessidade da 
poda das árvores localizadas junto a área do playground das Crianças, conforme fotos 
números 121  15, 16, 20? Se positivo, quando será feito? Se negativo, qual a razão? 

3) A municipalidade tem conhecimento da necessidade de 
uma rampa de acesso para pessoas com mobilidade reduzidas, incluindo uma cobertura 
contra chuva, no acesso da escola como mostra a fotografia n° 10? Se positivo, quando 
será feito o serviço de acessibilidade e proteção contra a chuva? Se negativo, qual a 
razão? 

4) A municipalidade tem conhecimento da necessidade da 
manutenção dos brinquedos do playground e reposição do "brinquedão" de plástico, 
tendo em vista que o mesmo encontra-se com rachaduras e apresenta perigo para as 
crianças? Se positivo, quando será feito? Se negativo, qual a razão? 
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5) A municipalidade tem conhecimento de que o tanque de 
areia se encontra abandonado, necessitando de sua revitalização, inclusive sua 
cobertura, conforme foto n° 28? Se positivo, quando será feito? Se negativo, qual a 
razão? 

6) A municipalidade tem conhecimento do abandono do 
filtro central, estando desacoplado da rede de água, conforme foto n°05? Se positivo, 
quando será feito? Se negativo, qual a razão? 

7) A municipalidade tem conhecimento da necessidade da 
adaptação dos banheiros para pessoas com necessidades educacionais especiais, 
conforme foto n° 11? Se positivo, quando será feito? Se negativo, qual a razão? 

8) A municipalidade tem conhecimento da exalação do mau 
cheiro que ,sai da tampa da caixa de inspeção do esgoto, conforme .foto n° 04? Se 
positivo, quando será resolvido? Se negativo, qual a razão? 

9) A municipalidade tem conhecimento da necessidade de 
reparo das rachaduras , trincas, reboque assim como de pintura das paredes e do. muro, 
conforme fotos n° 01, 029065  07 e 13? Se positivo, quando será resolvido? Se negativo, 
qual a razão? 

10) A municipalidade tem conhecimento da necessidade de 
trocar a lixeira localizada na entrada da escola, foto n°22? Se positivo, quando será 
resolvido? Se negativo, qual a razão? 

11) A municipalidade tem conhecimento da necessidade de 
uma técnica administrativa para a Secretaria da Escola, cargo vago no momento, desde 
início de 2015? Se positivo, quando será resolvido? Se negativo, qual a razão? 

12) A municipalidade tem conhecimento da necessidade da 
substituição da inspetora de alunos uma vez que a antiga inspetora se encontra afastada 
por auxílio doença, sem previsão de retorno? Se positivo, quando será resolvido? Se 
negativo, qual a razão? 

S/S, 24 de fevere ro d- 2016. 

Fernando ni 
Vereas or 
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