
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

D E S P 
À Exma. Sra. Prfeit . unicipal 

PROVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 	O5 SEI 2019 

REQUERIMENTO N.°: 1847 
ASSUNTO: SOLICITA À EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA QUE PRESTE 
INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DOS 
AUTOS DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 
(AVCB) DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO, 
COMPLEMENTANDO A RESPOSTA AO 
QUE STIONAMENTO FORMULADO POR MEIO DO 
REQUERIMENTO No  993/2019. 

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, §2° da Constituição), 
atuação essa que passa, inevitavelmente, pela manutenção de condições fisicas 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. 

CONSIDERANDO que na resposta ao requerimento de n° 
993/2019, a Secretaria de Educação (SEDU) informou que 6 unidades escolares possuem 
AVCB vigente e 17 unidades escolares estão com o AVCB vencido, totalizando apenas 
23 unidades com AVCB, vencido ou não. 

CONSIDERANDO que, na resposta ao requerimento de n° 
993/2019, a Secretaria de Planejamento e Projetos (SEPLAN) afirmou o seguinte: 
"Assim, é preciso vistoriar cada unidade da SEDU para ... c) Testar todos os 
equipamentos e sistemas de combate a incêndios quanto à estanqueidade, pressões, 
vazões, instalações elétricas, instalações hidráulicas, proteção contra descargas 
atmosféricas, etc. E nessa etapa de verificação e realização de testes para elaboração do 
Projeto Executivo e Orçamento Detalhado que exige pessoal habilitado, com 
conhecimento e instrumental especializado. Daí sermos contrários a utilização de 
estagiários para a tarefa de tamanha responsabilidade, ainda mais levando-se em conta 
o fato de que, nem a SERPO, nem a SEPLAN, bem como a AEAS Associação de 
Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba (como afirmou o engenheiro Pedro Garcia em 
reunião na SEDU) não disporem de engenheiros para acompanharem e orientarem os 
trabalhos dos estagiários." 

CONSIDERANDO que, citado nominalmente, o 
engenheiro Pedro Garcia relatou para o Vereador subscritor que, na verdade, não afirmou 
que a AEAS não dispõe de engenheiros para acompanhar o trabalho dos estagiários, bem 
como que não estava representando a AEAS, mas estava acompanhando a situação como 
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cidadão, preocupado em encontrar uma alternativa à contratação de uma empresa pelo 
valor de R$ 686.473,95 para fazer um trabalho relativamente simples e que poderia ser 
feito por estagiários, uma vez que um trabalho muito mais complexo do que este, que foi 
a avaliação das condições dos cerca de 400 prédios públicos municipais, executado por 
estagiários e abordou todas as características destes prédios, de modo que é incrível que 
a Prefeitura Municipal se recuse a executar um trabalho com estagiários que se resume a 
uma parcela do que já foi feito anteriormente. 

CONSIDERANDO que existem em Sorocaba cerca de 
2500 alunos das mais diversas engenharias que se formam a cada ano e a grande maioria 
deles passa por dificuldades para encontrar locais onde possam realizar o estágio para os 
trabalhos de conclusão de curso. 

CONSIDERANDO que a SEDU afirmou que a maioria 
dos próprios tem área construída superior a 750 metros. 

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

1) Considerando a informação da SEDU de que 6 unidades 
escolares possuem AVCB vigente e 17 unidades escolares estão com o AVCB vencido, 
como está o AVCB das outras unidades municipais de ensino? Favor informar quais as 
unidades que estão sem o AVCB ou com o AVCB vencido e quais as providências que 
serão tomadas, informando, ainda, a data prevista para a efetiva regularização. 

2) O termo de referência que originou o CPL n° 613/2018, 
iniciado em 07/05/2018 (cujo valor atual é estimado em R$ 686.473,95), inclui a 
obrigação de testar todos os equipamentos e sistemas de combate a incêndios quanto à 
estanqueidade, pressões, varões, instalações elétricas, instalações hidráulicas, proteção 
contra descargas atmosféricas, etc, procedimento esse indicado na resposta do 
requerimento 993/2019 como fator impeditivo para a realização do serviço por 
estagiários? Favor detalhar a resposta, anexando cópia do edital publicado e indicando o 
item que trata da referida exigência. 

3) O termo de referência que originou o CPL n° 613/2018 
pedia "elaboração de Projeto Executivo" ou "Execução de Projeto"? Favor detalhar a 
resposta, anexando cópia do edital publicado indicando o item que trata da referida 
exigência. 

4) O projeto complementar de combate a incêndios, 
necessário à obtenção do AVCB nas unidades irregulares, pode ser realizado pelos 
estagiários do último ano das cinco faculdades de engenharia da cidade de Sorocaba 
coordenados pelos engenheiros da A.E.A.S. (Associação dos Engenheiros e Arquitetos 
de Sorocaba), sem qualquer custo p94  os cofres públicos municipais, economizando R$ 
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686.000,00 que seriam destinados para o custeio do objeto do CPL n° 613/2018, bastando 
para isso o aval de um engenheiro integrante dos quadros da Prefeitura? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar como e 
quando a Prefeitura pretende iniciar os trabalhos. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar quais os 
motivos que impedem a realização do referido trabalho pelos estagiários de engenharia. 

5) Quantos são exatamente e quais são os próprios públicos 
da SEDU que serão atendidos pelo CPL n° 613/2019 e, destes, quais são os que possuem 
área construída superior a 750 m2? 

REQUER-SE, por fi , q - o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos '5 deta es 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, 1  1  de age to de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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