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(PRESIDENTE) 

Em 	 2019  

Requerimento n.°: 	1 863 

ASSUNTO: SOLICITA DA SRA. PREFEITA 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONVÊNIO EXISTENTE 
ENTRE A MUNICIPALIDADE E A FUNAP PARA O 
ATENDIMENTO DOS EGRESSOS DO SISTEMA 
PRISIONAL POR MEIO DA COOPERESO. 

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, 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 que a Lei Orgânica do Município de Sorocaba, no seu 
art. 4°., inciso XII, determina que compete ao Município realizar serviços de assistência 
social, diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições 
fixadas em lei municipal; 

CONSIDERANDO que a dignidade da pessoa humana é um fundamento 
do Estado Democrático de Direito, previsto no art. 1% III da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal assegura o acesso dos 
desamparados à assistência social (Art. 6°, Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que, por força do disposto na Lei n° 8.312, de 6 de 
Dezembro de 2007, o Município de Sorocaba a celebrou convênio com a Fundação Prof. 
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Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP e com a Cooperativa de Egressos e Familiares de 
Egressos de Sorocaba e Região - COOPERESO para a execução de serviços de natureza 
operacional por egressos e seus familiares e demais terceiros vinculados, convênio 
atualmente em vigor nos termos do instrumento de prorrogação datado de 03/12/2018 
(Processo n° 18.630/2015). 

CONSIDERANDO que a FUNAP, por uma questão de política interna, 
pretende consolidar seu trabalho nos atendidos pelo regime de cumprimento de pena 
fechado e semiaberto, de modo que não poderá mais participar do convênio mencionado 
acima. 

CONSIDERANDO que o referido convênio (que vencerá no dia 
31/12/2019) permitiu que Sorocaba fosse uma das primeiras cidades brasileiras a manter 
um programa que oferece oportunidade de inclusão social e geração de renda para 
egressos do sistema prisional e seus familiares, com a realização de trabalhos de roçagem 
e limpeza de vias públicas, praças, parques, pistas de caminhada e áreas de lazer. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiada a Excelentíssima 
Senhora Prefeita Municipal, solicitando informar o que segue: 

1) O Município pretende renovar ou firmar novo convênio diretamente 
com a COOPERESO para a execução de serviços de natureza operacional por egressos, 
seus familiares e demais terceiros vinculados para que não ocorra interrupção das 
atividades e serviços sociais relacionados após o vencimento do contrato em vigor, no dia 
31/12/2019? 

a) Em caso positivo, favor informar (1) se existe procedimento 
administrativo em andamento para viabilizar a renovação ou a nova contratação; (II) se 
há possibilidade de contratação sem licitação ou chamamento público; (III) se existe a 
possibilidade de que o convênio seja administrado pela Coordenadoria do Egresso 
(SECID) e (IV) quais os termos do novo convênio. 

b) Em caso negativo, favor informar quais os motivos que impedem a 
renovação do referido convênio ou uma nova contratação nos mesmos termos. 

2) Quantos egressos e familiares foram atendidos pelo convênio desde a 
sua implantação pela lei n° 8.312/07)? Favor informar detalhadamente por exercício. 

3) Existem estudos comparando o custo dos serviços prestados por meio 
do referido convênio com o custo de serviços equivalentes prestados por empresas 
terceirizadas? 

a) Caso a resposta seja positiva, qual é o custo dos serviços prestados pelos 
egressos atendidos e qual é o custo das empresas terceirizadas? Favor apresentar resposta 
detalhada, com demonstrativo informando o comparativo dos custos, por serviço 
prestado, de forma individualizada e desde o início do convênio. 
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b) Caso a resposta seja negativa, o que impede que o Município faça a 
comparação dos custos? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja plenamente 
respondido, com a indicação de todos os detalhes ,ppssíveis, bem como que a resposta 
seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § 1° dLM e Art. 104, § 2° e §30  do RI). 

Sala das Sessões, 29 de agosto c 209. 
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FERNANDO DINI 
VEREADOR 


