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REQUERIMENTO N.0 : 0088 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 

SOBRE A FALTA DE LOCAL PARA O 
ACOLHIMENTO PROVISÓRIO DE ADOLESCENTES 
EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL OU INFRATORES, 
NO ÂMBITO DO CONSELHO TUTELAR DE 
SOROCABA. 

Considerando que o art. 61, incisos II e 3áIV da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba 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 art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

• 	Considerando que o art. 132 do Estatuto da Criança e 
Adolescente, determina que em cada Município haverá, no mínimo, 1 (um) Conselho 
Tutelar corno órgão integrante da administração pública local. 

Considerando que o art. 13 do Estatuto da Criança e Adolescente, 
os casos de suspeita ou confirmação de castigo fisico;de tratamento cruel ou degradante 
e de maus-tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao 

Ir& 
Li.• 

Este Impresso fol confeccionado 
COM papel 100% reciclado 





-ã 

(ed. 	, de 5occht 
Estado de São Paulo 

N . coordenada pela Associação Beneficente Refúgio, com as quais a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Social não renOvou o convênio (encerrado em 
31/12/2014) não havendo outro local par o acolhimento dos referidos adolescentes? Se 
negativo, por que o desconhecimento? Se positivo, qual o entendimento da 
municipalidade para resolver os seguintes problemas: 

a) Como que a Municipalidade pretende cumprir a 
determinação legal do o art. 4° do ECA, tendo em vista que o 
município não dispõe de "Casa de Passagem"? 

b) Qual a política pública de proteção a criança que a 
Municipalidade pretende cumprir, dentro desta problemática de 
falta de "Casa de Passagem", sobre a ótica da obrigatoriedade 
legal da primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; precedência de atendimento rios serviços públicos 
ou de relevância pública; preferência na formulação e na 
execução das politicas sociais públicas e destinação privilegiada 
de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude? 

2) A Municipalidade tem o conhecimento de para qual local 
o Conselho Tutelar pode encaminhar, de forma provisória, os adolescentes em situação 
de risco ou infratores, após o encerramento do convênio com a Associação Beneficente 
Refúgio? 

3) Se a Municipalidade pretendia encerrar com o convênio, 
qual o motivo de não se encontrar um substitutivo antes do encerramento? 

3) 	O que pretende a _Municipalidade para resolver esta grave 
falta de local para acolher, provisoriamente, menores infratores e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade, que não necessitam do acolhimento institucional como 
medida de proteção, mas apenas um afastamento provisório da situação de risco? Qual o 

5/1{%\  prazo para suprir essa carência do município. 	verá necessidade de projeto de 
emenda a Lei de Orçamento Anual para o a o 201 ? 

S/S, 19 de janeiro de 

Fernando Dini 
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