
Estado de São Paulo 

Despacho 

VADO 

(PRESIDENTE) \\\ 

Em 

REQUERIMENTO N: 0583 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O ESTADO DE CONSERVAÇÃO E 
POSSÍVEL FALTA DE FUNCIONÁRIOS NO CEI 62 
- MONSENHOR ANTÔNIO SIMON SOLA. 

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 do Município 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 a Constituição Federal, art. 205, dispõe 
que: "A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." 
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Considerando que há informações que existe um número 
de crianças matriculadas na CEI 62 - Monsenhor Antônio Simon Sola muito além do 
que a escola comporta; 

Considerando que os munícipes, pais de alunos e 
funcionários, reclamam que não há número suficiente de funcionários em relação ao 
número de alunos matriculados no referido centro educacional; 

Considerando que os munícipes, pais de alunos e 
funcionários, reclamam que o CEI 62 - Monsenhor Antônio Simon Sola carece de 
reparos e manutenção; 

Considerando a crescente preocupação dos pais de alunos 
e dos professores com o risco de acidentes envolvendo as crianças pela falta de 
funcionários e de manutenção do CEI 62 - Monsenhor Antônio Simon Sola; 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de 
dos Direitos da Criança e do Adolescente desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

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

Antônio Simon Sola? 

1) A Municipalidade pode informar.- 

a) 

nformar:

a) quantos funcionários trabalham no CEI 62 - Monsenhor 

b) quantos estão em atividade e quantos estão de licença? 

c) quais são suas funções e seus horários de trabalho? 

2) A Municipalidade pode informar quantos alunos estão 
matriculados no referido centro educacional? 

Em caso positivo, quantos são e quantos foram 
matriculados por obediência a ordens judiciais? 

Em caso negativo, por quê? 

3) A Municipalidade pode informar qual seria a quantia 
ideal de funcionários para atender o número de crianças matriculadas? 

Em caso positivo, em quais funções? 
Em caso negativo, por quê? 
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4) A Municipalidade pretende contratar novos 
funcionários para trabalharem no CEI 62? 

Em caso positivo, para exercer quais funções e quando 
será realizada a contratação (dia/mês/ano)? 

Em caso negativo, por quê? 

5) Quanto à reforma e manutenção da CEI 62 - 
Monsenhor Antônio Simon Sola, a Municipalidade pode informar: 

a) Qual a data da última reforma? Em caso negativo, por 
quê? 

b) Qual a periodicidade das manutenções lá realizadas? 

e) Existe verba mensal destinada ao CEI 62 para sua 
manutenção? Qual é o valor? 

d) A Municipalidade acredita que este valor é o suficiente 
para a manutenção do mesmo? 

6) A Municipalidade tem conhecimento que o filtro central 
de água está, segundo informações, com defeito ,'e que, portanto, a água que chega ao 
CEI 62, não está devidamente tratada, colocando- a saúde das crianças em risco? 

Em caso positivo, quais as medidas que a Municipalidade •  
pretende tomar para resolver este problema? Quando (dia/mês/ano)? 

Em caso negativo, por quê? 

7) A MunicipalÍdade tem conhecimento de que: 

a) a secretaria da. CEI 62 fica aberta ao lado do pátio, sem 
qualquer tipo de divisória; (foto em anexo) 

b) que os pisos dos banheiros precisam ser trocados, pois 
quando molhados ficam extremamente escorregadios; (foto em anexo) 

e) que a grama sintética do playground precisa ser trocada 
e os brinquedos substituídos ou consertados, pois sujeitam as crianças a acidentes; 

d) que o tanque de areia está com a validade vencida e 
precisa ser trocado, pois expõe as crianças a doenças.; 

e) que os toldos do playground estão em péssimo estado 
de conservação; 
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f) que os toldos do solário não cobrem a área de 
brinquedos, expondo as crianças e os brinquedos ao sol quase o dia todo? (fotos em 
anexo) 

- 	 Em caso positivo, quais as medidas que a Municipalidade 
pretende tomar para solucionar as questões apresentadas? Quando (dia/mês/ano)? 

Em caso negativo, qual a razão? 

-J 

8) A Municipalidade sabe informar se está sendo 
fornecido frutas para a merenda das crianças e se estas estão de acordo com a nutrição 
correta das -mesmas? O cardápio está sendo cumprido rigorosamente? Favor enviar 
cópia do cardápio. 

S/S, 16 de 016. 

Fernai do Dini 
Vereador 

PMDB 
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