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REQUERIMENTO N.°: 2286 

ASSUNTO. INFORMAÇOES DO PREFEITO 
SOBRE A ESCOLA MUNICIPAL MATHEUS 	CA 

MAYLASKY. 

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 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 	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. 



Ei . 

Estado de São Paulo 

Consideração 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, especialmente 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 a Escola Matheus Maylasky é arte 
importante da história educacional e cívica de Sorocaba. 

Considerando que essa unidade escolar sempre teve papel 
destacado no sistema educacional da cidade. 

Considerando que referida escola sempre foi referência, 
tanto no plano pedagógico, como no plano físico da rede municipal de educação. 

Considerando que está entre as cinco Escolas Municipais 
mais tradicionais de Sorocaba. 

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

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

1) Poderia a Municipalidade informar se a èscola 
mencionada será passada para a administração da Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo? Se positivo, como se feito? 

2) Poderia a Municipalidade informar se existe 
algum processo administrativo municipal para assegurar a possibilidade de fazer no 
prédio da Escola Matheus Ma" ylasky uma extensão do campus do INSTITUTO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO? Se 
positivo, qual o número do processo? Qual a posição da Secretaria de Educação do 
Município de Sorocaba a este respeito? Se positivo, como fica realocado os, alunos e 
professores do fundamental 1 e II? 

3) Existe um contrato de comodato para o uso do 
prédio da Rede Ferroviária Federal (RFFSA) pela Prefeitura de Sorocaba que vencerá 
em 2026. Esta informação é correta? Se positivo, a prefeitura pretende antecipar a 
devolução do prédio antes do vencimento do contrato de comodato? 
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4) Caso haja intenção da criação A  do Campus 
Sorocaba do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO a discussão do convênio entre esta e a Prefeitura 
abarcará qual número de vagas de alunos? Será aberto curso em quais graus ou 
modalidades? Médio integrado, Superior Tecnológico, Licenciaturas, Cursos de 
formação continuada para professores da rede Estaduais e Municipais? Curso de 
Especialização, Mestrado Profissionalizantes e Engenharias? Quantas vagas previstas 
para cada grau e quais cursos? 

5) Caso haja intenção da criação do Campus 
Sorocaba do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DE SÃO PAULO os professores do município poderão ministrar 
cursos técnicos integrados? Se negativo, qual a razão? Se positivo, como se daria? 

S/S, 26 de outibiq de 2015. 
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Vereador PMDB 


