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REQUERIMENTO N.°: 
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ASSUNTO: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO QUE PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DOS AUTOS DE 
VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) 
DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO. 

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, no seu art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, 
privativamente, exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 
competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município; 

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 60  da Constituição Brasileira de 1988 como direitos 
sociais de todos e deveres do Estado, garantidos nos termos dos artigos 196, 205 e 208 da 
mesma Constituição; 
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CONSIDERANDO que a atuação do Município deve 
priorizar o ensino fundamental e a educação infantil (Art. 211, §20  da Constituição), 
atuação essa que passa, inevitavelmente, pela manutenção de condições físicas adequadas 
nas escolas municipais; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 11.659, de 09 
de janeiro de 2018 estabelece indicadores de desempenho relativos à qualidade dos 
serviços públicos no município de Sorocaba, informando que os serviços relativos à 
educação básica são considerados essenciais à população (Art. 3°, II, da Lei n° 11.659/18). 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n°. 9166, de 15 de 
junho de 2010 estabelece a área escolar de segurança como espaço de prioridade especial 
do Poder Público Municipal e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que compete ao Município realizar 
atividades de defesa civil, inclusive a de combate a incêndios e prevenção de acidentes 
naturais em coordenação com a União e o Estado (Art. 4°, XV da Lei Orgânica); 

CONSIDERANDO que a atuação do Município no 
combate aos incêndios e na prevenção de acidentes pressupõe que os prédios e próprio 
públicos cumpram as normas de segurança vigentes. 

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

1) Informe se as unidades municipais de ensino possuem o 
auto de vistoria do corpo de bombeiros (AVCB). 

Caso a resposta seja negativa, informar os motivos que 
impedem a obtenção do AVCB; o número de unidades que estão em situação irregular e 
quais as providências que serão tomadas, informando, ainda, a data prevista para a efetiva 
regularização. 

2) Independente do questionamento anterior, existe, 
atualmente, um processo licitatório que tenha por objeto a elaboração de um projeto 
complementar de combate a incêndios, projeto esse necessário para a obtenção do 
AVCB? 

Em caso de resposta afirmativa, informar o custo estimado 
para o Município. 

3) Houve tratativas da parte dos Secretários Municipais 
responsáveis pela obtenção do AVCB sobre a possibilidade de que o projeto 
complementar de combate a incêndios seja realizado pelos engenheiros da A.E.A.S. 
(Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba), juntamente com estagiários do 
último ano das cinco faculdades de engenharia da cidade de Sorocaba, sem qualquer custo 
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para os cofres públicos municipais, considerando, ainda, a utilização das horas 
dispendidas peles estudantes nesse trabalho como atividade curricular nas respectivas 
faculdades? 

4) O projeto complementar de combate a incêndios, 
necessário à obtenção do AVCB nas unidades irregulares, poderia ser realizado pelos 
engenheiros da A.E.A.S. (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba), 
juntamente com estagiários do último ano das cinco faculdades de engenharia da cidade 
de Sorocaba, sem qualquer custo para os cofres públicos municipais, bastando para isso 
o aval de um engenheiro integrante dos quadros da Prefeitura? Se não, por quê? 

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° daLOM e Art. 104, § 2° e §3° do 
RI). 

Sala das Sessões, 24 de abriyde 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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