
D E S 
À Exma. Sr". 

ACHO 
feita Municipal 

o 

CÂMARA MUNICIPAL DE  SOROCABA........ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

(PRESIDENTE) 

Em 
	28 NOV. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 	. 2530 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 

SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 

SOBRE O ACERVO DOS EX-COMBATENTES DE 

SOROCABA. 

CONSIDERANDO que esse acervo tem valor 

inestimável e é importante que tudo isso seja preservado para o futuro. 

CONSIDERANDO que o acervo, que tem fotos, objetos e 

noticiais da época dos ex-combatentes, é mantido pela Prefeitura Municipal de Sorocaba 

(proc. n° 4938-1/2017), o qual se encontra em condições precárias no arquivo público 

(galpão) desta cidade. 

CONSIDERANDO que segundo informações referido 

acervo precisa ser catalogado, bem como proceder ao tratamento técnico para posterior 

exposição. 

CONSIDERANDO que urge o reconhecimento dos ex-

combatentes pela importância do trabalho que fizeram naquele período, haja vista que 

foram tempos difíceis. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe fundamentadamente, o 

que segue: 

1°) Qual a destinação que a Prefeitura pretende dar ao 

acervo dos ex-combatentes? 
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2) Qual o real estado de conservação do referido acervo? 

O acervo encontra-se em lugar apropriado? Caso positivo, informar. Caso negativo, por 

quê? 

3) Qual a possibilidade de catalogar, bem com de proceder 

o tratamento técnico do referido acervo, e, em momento posterior colocá-lo em 

exposição ? Caso positivo, quando. Caso negativo por quê? 

4) Quais outros acervos que se encontram na mesma 

condição dos ex-combatentes nessa secretaria? Favor detalhar. 

5) Existe a possibilidade destes acervos após recuperados, 

fazerem parte de um museu itinerante em nosso Município? Quais políticas públicas 

serão tomadas? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
2. 

plenamente respondido, com a indicação de çdos os detalhes possíveis, bem como que 

a resposta seja encaminhada no prazo legal Art. 34, § lO da LOM e Art. 104, § 2° e §30 

do RI). 

Sala das Sessões, '6 de nove oro de 2019. 

u. 

FERNANDO UNI - VEREADOR- MDB 
i. 

A 	 .1 
PRESIDENTE DA CA ARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

2 
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Sorocaba, 13 de dezembro de 2019 

Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da Prefeita 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento n° 2530/19, de autoria dessa Presidência e aprovado 
por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o acervo dos ex-combatentes de 
Sorocaba, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pela Secretaria da Cultura - 
SECULT. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

\ 
FLAVIO NELSON DA COSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
































































