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REQUERIMENTO N.O:. 0218 

ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO 
PREFEITO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA CRECHE 

ESCOLA NO BAIRRO VILLAGIO SOLA 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV daLei lín 

Orgânica do Município de Sorõcaba 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 
auxiliQ do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que 	art. 40,  incisos VI, da Lei Orgânica 
do Município de Sorocaba, informa que compete ao Município prestar, manter, com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré- 
escolar e ensino fundamental. 

Consideração que o art. 33 da Lei Orgânica do Município 
determina que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as 
matérias de competência do Munióípio, especialmente no que se refere ao acesso à 
educação. 

Considerando que 	o 	art. 	130 	da Lei 	Orgânica do 
Município determina que para atingir as condições dignas de educação o Município 
promoverá por todos os meios ao seu alcance. 
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Estado de São Pauto 

Considerando que foi destinado pelo Governo Federal 
verbas para a construção da creche escola no Bairro Viliegio Sola. 

No  
Considerando que este Vereador É Presidente da 

	

• 	Comissão dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. 

	

• 	 REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

	

• 	 . 1) 	Quando 	a• municipalidade 	irá 	construir 

	

• 	 efetivamente a creche escola localizada no Bairro Viliagio Sola, Região Leste de 
Sorocaba? 	- - 

	

2) 	O recurso do Governo Federal já foi liberado para 
a construção? Se negativo, qual o motivo e quais as exigências não cumpridas para a 

e 	liberação dos recursos? Se positivo, quanto se deu e qual o valor? 

	

- 	 3) 	Caso os recursos não seja liberados, o que o Poder 
executivo Municipal fará a respeito?,  

e 	j 
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S/S, 10 depe2015. 	 : 
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