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ASSUNTO: SOLICITA AO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
QUE PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE A 
DESTINAÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO 
PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA 
MUNICIPAL NA RIJA josÉ LUIZ. 
FLÃQUER, NO BAIRRO DO ÉDEN. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba, em seu 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; 
r 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município i 
de Sorocaba, em seu art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, f 
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 Prefeitura Municipal 
anunciou que já existem projetos e processos licitatrios em trâmite para a 
construção de três escolas na região do Éden.-  uma no Iporanga, uma no Jardim 
Amália e outra na Rua José Luiz Flãquer1 ; 

CONSIDERANDO que, informalmente, chegou ao 
conhecimento do subscritor a informação de que, possivelmente, a Municipalidade 
teria adquirido um imóvel localizado na Rua José Luiz Flãn.quer, 975, para a 
construçao de uma escola, ao custo estimado de RS 5000000,00, imóvel esse que 
estaria sendo, até o momento, utilizado por terceiros em atividade não relacionada 
ao Poder Público Municipal (fotos em anexo); 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja 
oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando que sejam 
prestadas, de forma fundamentada e detalhada, as seguintes informações: 

1 

1 
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1 - O imóvel localizado na Rua José Luiz Flânquer, 975 
foi adquirido pela Municipalidade? 

a) Em caso positivo, favor informar, detalbadamente, a 
forma de aquisição, o custo da referida aquisição para os cofres públicos, a 
finalidade da aquisição e qual a atual destinação do imóvel, que, aparentemente, está 
sendo utilizado em atividade empresarial não relacionada ao Poder Público 
municipal. 

b) Em caso negativo, favor informar se existe interesse e 
ou possibilidade na aquisição do imóvel localizado na Rua José Luiz Flnquer, 975, 
pela Municipalidade, para a construção de uma escola municipal; 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento 
seja plenamente respondido, com a indição de todos os detalhes possíveis, bem 
como que a resposta seja encaminhada t{orazo legal (Art. 34. § 11  da LOM e Art. 
104, §2°e3°doRI). 

Sala das Sessões,  05 de aio de 2021. 

FERNANDO DINI 
Vereador - MDB 
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