
CÂMARA MUNICIPAL    DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAU 

D SPACHO 
À Exma. S a. je eita Municipal 

APROVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 
	03 SEI M 

REQUERIMENTO N.° 
	 1831 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE 
MELHORIAS NA ESCOLA MUNICIPAL "DR. 
OSWALDO DUARTE". 

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 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; 

CONSIDERANDO que o dever do Estado com a 
educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil em creche e pré-
escola, para as crianças de até cinco anos (Art. 208, IV da Constituição); 

CONSIDERANDO que a atuação do Município deve 
priorizar o ensino fundamental e a educação infantil (Art. 211, §2° da Constituição); 
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CONSIDERANDO que a Escola Municipal E.M. "Dr. 
Oswaldo Duarte", localizada na Rua Luiz Gabriotti, 213, Wanel Ville II, Sorocaba SP, 
atende diariamente 1.136 (mil, cento e trinta e seis) alunos da pré-escola ao quinto ano, 
dos quais 38 (trinta e oito) possuem algum tipo de deficiência e precisam de soluções de 
acessibilidade para participar de forma plena e efetiva do ambiente escolar. 

CONSIDERANDO que a ótima estrutura física da 
unidade escolar pode ser otimizada com pequenas melhorias, como a instalação de 
cobertura para acesso à quadra nos dias de chuva, a instalação de 3 (três) aparelhos de ar 
- condicionado de 60.000 BTUs no anfiteatro para uso em dias quentes e a instalação de 
uma pequena caixa d'água de 2000 litros exclusivamente para a cozinha, para evitar 
interrupções no preparo das refeições para os alunos. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, que seja 
oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe, 
fundamentadamente, o que segue: 

1) É possível que a Municipalidade providencie (1) a 
instalação de cobertura para acesso à quadra nos dias de chuva; (II) a instalação de 3 
(três) aparelhos de ar - condicionado de 60.000 BTUs no anfiteatro para uso em dias 
quentes e (III) a instalação de uma pequena caixa d'água de 2000 litros exclusivamente 
para a cozinha, para evitar interrupções no preparo das refeições para os alunos, na 
Escola Municipal E.M. "Dr. Oswaldo Duarte"? 

Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para a 
implementação das referidas melhorias? (Dia/mês/ano) 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que impede a 
instalação de cobertura para acesso à quadra nos dias de chuva, a instalação de 
aparelhos de ar - condicionado no anfiteatro para uso em dias quentes e a instalação de 
uma pequena caixa d'água de 2000 litros na Escola Municipal E.M. "Dr. Oswaldo 
Duarte"? 

REQUER-SE, po' fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de to, os os ' etalhes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo legal (A . 34, § l da LOM e Art. 104, § 2° e §3° 
do RI). 

Sala das Sessõe, 26 de tosto de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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