
ESTADO DE SÃO PAULO 

CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 

D E S AC o 
Ao Exmo. Sr. refei Municipal 

(PRESIDENTE) 

Em 
	

18 Rft( 2019 

REQUERIMENTO N.°: 	1401 
ASSUNTO: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO QUE PRESTE 
INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE 
REATIVAÇÃO DOS PRÉDIOS DO SABE TUDO. 

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 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; 

CONSIDERANDO que a gestão dos prédios do Sabe 
Tudo foi passada para a Secretaria da Segurança e Defesa Civil no ano de 2018, com o 
objetivo de implantar postos de policiamento da Guarda Civil Municipal (GCM) e 
desenvolver atividades compartilhadas com outras secretarias municipais. 
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CONSIDERANDO que, na promoção do 
desenvolvimento econômico, o Município deverá realizar ações no sentido de 
privilegiar a geração de empregos (Art. 164, 1 da LOM); 

CONSIDERANDO que, por meio do Decreto n° 24.872, 
de 31 de maio de 2019, foi concedida a permissão de uso do prédio do Sabe Tudo no 
bairro Santa Marina pela Associação Beneficente Antonio José Guarda (AJG), que 
passará a oferecer cursos destinados ao desenvolvimento profissional a partir do mês de 
julho de 2019. 

CONSIDERANDO que a retomada das atividades do 
Sabe Tudo do Bairro Santa Maria por meio de permissão de uso pode servir de modelo 
para a utilização plena das instalações equivalentes existentes em outros bairros. 

CONSIDERANDO que a revitalização do Sabe Tudo, 
com a participação remunerada dos jovens de pessoas desempregadas do próprio bairro 
foi uma ação prometida pelo Prefeito durante a sua campanha eleitoral; 

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

1) Informe se existem estudos e tratativas para o reinício 
das atividades em outros prédios do Sabe Tudo, nos moldes do trabalho iniciado na 
unidade do bairro Santa Marina pela Associação Beneficente Antonio José Guarda 
(AJG). 

Caso a resposta seja positiva, favor informar quais as 
unidades do Sabe Tudo que serão abrangidas, de que forma e qual a data prevista para o 
reinício das atividades, indicando dia, mês e ano. 

Caso a resposta seja negativa, favor informar o que 
impede o retorno efetivo das atividades nos prédios do Sabe Tudo, de forma específica, 
por unidade, relatando, ainda, as atuais condições de conservação de cada um dos 
prédios. 

2) Informe se existem prédios do Sabe Tudo que estão 
sendo efetivamente utilizadas como posto de policiamento da Guarda Civil Municipal. 

Caso a resposta seja positiva, favor especificar quais as 
unidades que estão sendo efetivamente utilizadas pela GCM. 

Caso a resposta seja negativa, favor informar os motivos 
que impedem a efetiva utilização dos prédios pela GCM como postos de policiamento; 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido,com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que a 

Y 
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resposta seja encaminhada no prazo lega (Art. 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° 
do RI). 

Sala das S - ssões, 1 de junho de 2019.. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 


