
REQUERIMENTO N.°: 0529 

Estado de São Paulo 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DO NÚCLEO DE 
ACOLHIMENTO ANTEGRADO DE 
SOROCABA - NAIS. 

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 de Sorocaba, art. 34, 
inciso IV, dispõe 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. 

Considerando que o NAIS - Núcleo de Acolhimento 
Integrado de -Sorocaba é regulado pela Lei 8.627, de 04 de dezembro de 2008. 



Á pf0 " e . w-w 
Estado de São Paulo 

 

Considerando que o NAIS - Núcleo de Acolhimento 
Integrado de Sorocaba conquistou o l lugar na categoria de Proteção Social Especial 
de Média Complexidade, em 2014, foi reconhecido pela Secretaria do Desenvolvimento 
Social do Governo de São Paulo como pratica bem-sucedida e inovadora e ganhou 
notoriedade internacional na 10  edição do Fórum Global Ethics, em Genebra, na Suíça, 
no mesmo ano. 

Considerando õ fechamento do NAIS - Núcleo de 
Acolhimento Integrado de Sorocaba e a descentralização dos seus serviços pela Sedes - 
Secretaria de Desenvolvimento Social. 

Considerando que os munícipes clamam por sua 
reabertura. 

Considerando que este Vereador é Presidente da 
Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente desta Câmara Municipal de 	à ' 
Sorocaba. 

Ci- 

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

1) A Municipalidade pode informar quais foram as 
razões que a levou a determinar o fechamento do NAIS? 

2) A Municipalidade sabe informar quantos adolescentes 
eram atendidos pelo NAIS e qual era a demanda reprimida, ou seja, quantos 
aguardavam atendimento? 

2) Foram contratadas entidades a fim de realizar os 
serviços que eram prestados pelo NAIS? 

Em caso positivo: 

a) Foram realizados estudos sobre a conveniência da 
contratação das entidades em detrimento do NAIS? Enviar relatório. 

b) Quantas empresas foram contratadas, quais são elas e 
qual o prazo de prestação de serviço firmado? Enviar cópia dos contratos. 

c) As entidades contratadas possuem vagas suficientes 
para o número de adolescentes que eram atendidos, bem como para a demanda 
reprimida, com a mesma qualidade oferecida pelo NAIS? 

d) Qual será o custo mensal de cada uma das referidas 
entidades para a Municipalidade? Qual era o custo mensal do NAIS? 
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e) As entidades contratadas para o Serviço de Proteção 
Social atenderão os adolescentes infratores, que já tenham recebido a aplicação da 
medida socioeducativa e os que ainda a aguardam e, também, suas famílias, dando 
continuidade ao trabalho desenvolvido pelo NAIS? 

Em caso positivo, como? 
Em caso negativo, por quê? 

f) As entidades contratadas pela Municipalidade 
oferecerão aos adolescentes e suas famílias atendimento multidisciplinar, ou seja, 
contarão com equipes compostas por profissionais, como por exemplo, assistentes 
sociais, terapeutas ocupacional, psicólogos, professores de educação física? 

Em caso positivo, os profissionais já foram contratados? 
Enviar cópia dos contratos. 

Em caso negativo, por quê? 

g) As entidades contratadas pela Municipalidade 
observarão o disposto na Lei 8.627/2008, ou seja, oferecerão: 

1 - orientação jurídica acerca da responsabilidade 
decorrente da prática de ato infracional; 

II - orientação psicológica, com investigação das razões 
que levaram o adolescente à prática., em tese, de ato infracional; 

III - orientação social, quando se verificar que o 
adolescente se encontra em situação de risco social, ou de vulnerabilidade social, em 
decorrência da situação social de sua família, ou de seus responsáveis; 

IV - orientação pedagógica, quando se verificar 
deficiência do adolescente em sua escolarização, encaminhando-o, por oficio, para 
imediata matrícula escolar, quando assim se fizer pertinente; 

V - acompanhamento do adolescente e sua família, junto 
a rede social de proteção, se assim se fizer pertinente; 

VI - acompanhamento do adolescente autor de ato 
infracional não considerado grave, junto ao Distrito Policial e mesmo nos Plantões 
Policiais, quando da lavratura de boletim de ocorrência; 

VII - acompanhamento do adolescente junto ao IML - 
Instituto Médico Legal e ao IC - Instituto de Criminalística; 

VIII - acompanhamento do adolescente junto ao Poder 
Judiciário, ao Ministério Público, à Fundação Casa e às entidades responsáveis pelas 
medidas socioeducativas de Semiliberdade, Liberdade Assistida e Prestação de Serviços 
à Comunidade; 
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IX - encaminhamento do adolescente e sua família para a 
rede pública de saúde, se assim se fizer pertinente; 

X - encaminhamento do adolescente para a rede pública 
de ensino, requisitando, por oficio, seus últimos boletins escolares; 

XI - inclusão do adolescente e sua família em programas 
internos e externos de geração de renda, de profissionalização, de esporte, e lazer, 
culturais e outros que evitem a marginalização indicada pela prática, em tese, de ato 
infracional; 

XII - 	acompanhamento 	do 	adolescente 	para 
regularização de sua documentação, requisitando-se dos órgãos públicos, por oficio, 
documentos pertinentes? 

Em caso positivo, como? 
Em caso negativo, por quê? 

SIS, 14 de 2016. 

Ferna e s ø Dini 
Vereador PMDB 
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