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(PRESIDENTE) 

Em 
	12 MAR. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	 0491 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA 
ESCOLA MUNICIPAL "MATHEUS MAYLASKY". 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu 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 a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o indesviável interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

CONSIDERANDO que a educação e a proteção da 
infância, consignadas no artigo 6° da Constituição Brasileira de 1988 como direitos 
sociais de todos e deveres do Estado, garantidos nos termos dos artigos 205 e seguintes 
da mesma Constituição 

CONSIDERANDO que a atuação do Município deve 
priorizar o ensino fundamental e a educação infantil (Art. 211, §2° da Constituição), 
atuação essa que passa, inevitavelmente, pela manutenção de condições físicas 
adequadas nas escolas municipais; 

CONSIDERANDO que o interior e entorno da Escola 
Municipal "Matheus Maylasky" estão tomados pelo mato alto, situação essa que é 
agravada pelo acúmulo de lixo e outros dejetos em vários pontos, na medida em que 
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transforma o local em abrigo para insetos e animais nocivos, resultando na proliferação 
de aranhas, escorpiões e outros animais peçonhentos nas proximidades. 

CONSIDERANDO que a reclamação foi feita 
pessoalmente por várias mães de alunos preocupadas com a sua segurança, uma vez 
que, mesmo com o início do ano letivo, ainda não foram feitos os serviços de roçagem e 
limpeza nas proximidades da escola, aumentando em muito o perigo de acidentes 
envolvendo animais e insetos venenosos, como aranhas e escorpiões. 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n°. 8.354/07 
determina que cabe à Seção de Controle de Zoonoses do Município de Sorocaba o 
controle, prevenção e eliminação de animais sinantrópicos; 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, que seja 
oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, 
fundamentadamente, o que segue: 

1) É possível que a Municipalidade, por meio do setor 
competente, providencie a roçagem e a limpeza dos espaços internos e do entorno da 
Escola Municipal "Matheus Maylasky"? 

Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para a 
realização dos serviços? (Dia/mês/ano) 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que impede a 
roçagem e a limpeza da referida escola e seu entorno? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 

plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que 

a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° 

do RI). 

Sala das Sessões, 07\de 4arço de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 




