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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ASSUNTO: 	SOLICITA 	QUE 	O 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE O ATUAL 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA 
DO PRÉDIO QUE ABRIGOU A OFICINA 
CULTURAL "GRANDE OTELO", BEM COMO 
QUE INFORME SOBRE O ATUAL ESTÁGIO DO 
PROCESSO DE CONCESSÃO DO IMÓVEL E 
SOBRE EVENTUAIS PARCERIAS COM A 
INICIATIVA PRIVADA. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba, no 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; 

CONSIDERANDO a necessidade de sedimentar ações 
e políticas públicas que atendam o indesviável interesse público da população 
sorocabana, permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba, no seu art. 34, inciso IV, dispõe que c 	- te à Câmara Municipal, 
privativamente, exercer, com o auxílio do Tribunal d 	ntas ou órgão estadual 
competente, a fiscalização financeira, orçamentária, o. raconal e patrimonial do 
Município; 
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CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba, no seu art. 4°., jflCISO VIII, determina que compete ao Município 
promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual: 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município 
de Sorocaba, no seu art. 150, inciso II, alínea "d" determina que compete ao 
Município, no exercício de sua competência, atuar no sentido de estabelecer uma 
política cultural que englobe todas as manifestações artísticas e culturais, visando 
atingir objetivos comuns, tais como zelar pelo constante enriquecimento dos 
patrimônios históricos e acervos culturais; 

CONSIDERANDO que o prédio onde funcionou a 
Oficina Cultural "Grande Otelo" foi construído em 1940 para abrigar o Fórum da 
Comarca de Sorocaba e, em 1994, foi transformado pelo Governo Estadual em 
Oficina Cultural; 

CONSIDERANDO que o referido imóvel foi tombado 
em 2012 pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico de Sorocaba 
(CMDP) e, em 2018, também foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio 
Histórico, Arqueológico. Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (Condephaat); 

CONSIDERANDO que as obras de restauração do 
imóvel que se iniciaram em 2014 foram interrompidas em maio de 2015 e, desde 
então, o prédio está abandonado, sujeito à ação de vândalos, marginais e 
dependentes químicos, servido de esconderijo e espaço para o cometimento de 
crimes e para o consumo de drogas; 

CONSIDERANDO que em agosto de 2018 foi 
amplamente noticiado na mídia local que o Prefeito solicitou ao Governo do Estado 
a concessão do imóvel juntamente com a Associação Comercial de Sorocaba 
(ACSO), que, em contrapartida, seria a responsável pela restauração do prédio: 

CONSIDERANDO que, em resposta ao requerimento 
de n°. 1681/2019 deste Vereador que a esta subscreve, a Prefeitura de Sorocaba 
informou (por meio do oficio GP-RIM 1853/19) que existia uma parceria com a 
Associação Cultural de Sorocaba (Oficio SCG 285/18) prevendo a concessão de uso 
do imóvel para a instalação da sua sede e destinação de 30% do espaço para 
atividades culturais, com a contrapartida de realização de reparos e reforma 
preservando suas características originas 
informou que o prédio pertence ao Govekr 
também a sua conservação), de modo qu 

Na mesma resposta, a municipalidade 

trceria
Estado de São Paulo (a quem cabe 

com a Associação Comercial 
o 
a 
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depende da cessão de u. que. solicitada, não tinha sequer sido respondida pelo 
Governo lsiadual à época. 

CONSIDERANDO que. mesmo tendo se passado mais 
de três anos do inicio das Iratativas sobre O LISO do imóvel, aparentemente nada foi 
feito sobre a sua restauração e destinação, de modo que o local continua abandonado 
pelo Poder Público, servindo de esconderijo para marginais e dependentes químicos. 
ameaçando a segurança de todos OS residentes e transeuntes que circulam pela 
Região Central da cidade. notadamente na Praça Frei l3araúnL principalmente no 
período noturno. 

CONSIDERANDO que, não obstante a propriedade do 
imóvel ser do Governo do Estado, a fiscalização do seu uso compete à Prefeitura 
Municipal de Sorocaba (conforme consta na resposta da mesma ao Requerimento 
acima referido), que deveria ao menos ter impedido que o local se transformasse 
num reftigio para marginais e dependentes químicos, dada a sua importância cultural 
e histórica para a nossa cidade 

CONSIDERANDO que, no início do mês de fevereiro 
de 2021. o Poder Judiciário determinou que a Prefeitura de Sorocaba e o Governo do 
Estado de São Paulo executem ações de conservação e manutenção no prédio sob 
pena de multa diáriA de R$ 1.500,00 1  e que, aparentemente, nenhuma providência 
nesse sentido foi tomada por nenhum dos referidos entes públicos; 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja 
oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, 
fundamentadamente, o que segue: 

1) Qual a atual posição das tratativas junto ao Governo 
do Estado para a formalização da concessão do imóvel? Existe previsão para a 
conclusão do processo de concessão? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar a data 
prevista (dia, mês e ano) para a conclusão do processo de concessão, independente 
da resposta ao Requerimento anterior acima mencionado, 

b) Caso a resposta seja negativa, favor intbrmar, 
detalhadamente, quais os motivos que impedem a formalização da concessão do 
imóvel, independente da resposta ao Requerimento anterior acima mencionado. 

1 
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REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento 
seja plenamente respondido, com ndicação de todos os detalhes possíveis, bem 
como que a resposta seja encaminlada"o prazo legal (Art. 34, § 1° da LOM e Art. 
104, § 2° e §3° do RI). 

Sala dasessões\10 de junho de 2021 

FERNANIO DINI 
VEREADOR - MDB 
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2) A Asuciuçao Uomercial de Norocaba (ACSO ainda 

mantém o interesse na parceria com a municipalidade para o USO do imóvel. como 
loi noticiado cm agosto de 201%)? 

a) ('aso a resposta seja positiva, qual o atual estágio das 
tratatjvas? 

h) Caso a resposta seja negativa, além da ACSO, outras 
entidades ou empresas manifestaram formalmente o interesse em assumir a 
recuperação do prédio? Quais as entidades ou empresas eventualmente interessadas. 

3) Independentemente do andamento do processo de 
concesso, quais as providências que a Municipalidade está tomando efetivamente 
para manter a conservação e a segurança do loca!, tendo em vista o atual estado de 
abandono descrito acima, que só se agravou desde o último questionamento do 
subscritor? Favor apresentar resposta detalhada, considerando que a 
responsabilidade da fiscalização do local é do Município, como consta da resposta 
ao Requerimento n°. 1681/19. 

4) Independente dos questionamentos anteriores, quais 
as providências que a Municipalidade pretende tomar com relação à determinação 
do Poder Judiciário determinando a execução de ações de manutenção e conservação 
no prédio, sob pena de multa diária, conforme amplamente divulgado pela imprensa 
local? 
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Sorocaba, lO de setembro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao requerimento no 1681/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o atual estado de conservação 

e segurança do prédio que abrigou a oficina cultural "Grande Otelo", bem como que informe 
sobre o atual estágio do processo de concessão do imóvel, solicitamos a Vossa Excelência a 

prorrogação do prazo da resposta por mais 15 dias, tendo em vista a necessidade de 
levantamento das informações. 

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

Atenciosamente, 

FLÁVUiNE O' 	OSTACHAVES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DNI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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CP-RIM- 1853/19 

Sorocaba, 17 de setembro de 2019 

Senhor Presidente, 

 

Em resposta ao requerimento n 1681/19, de autoria dessa Presidência e aprovado 
por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o atual Estado de Conservação e 
Segurança do Prédio que abrigou a Oficina Cultural "Grande Otelo", bem como que informe 
sobre o atual estágio do processo de concessão do imóvel, informamos conforme 

esclarecimentos da Secretaria do Gabinete Central- SGC: 

O imóvel que abrigou a oficina "Grande Otelo" pertence ao Governo do Estado 
de São Paulo, e está tombado pelo Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico de 
Sorocaba. 

É de conhecimento do Governo do Estado que o referido imóvel está abandon 
necessitando de reformas. 

Em julho de 2018 esta Prefeitura em parceria com a Associação Comercial de 
Sorocaba, solicitou através do Oficio SCG-285/2018, a concessão a título gratuito do referido 
imóvel pelo prazo de 30 anos, nos seguintes termos: 

a) A Associação Comercial de Sorocaba pretende utilizar o imóvel para instalar 
sua sede e destina 30% do espaço exclusivamente para a realização de atividades culturais 
promovidas pelo município. 

b) Em contrapartida a Associação Comercial de Sorocaba se comprometeu a: 

1- Restaurar integralmente o imóvel, utilizando para tanto recursos próprios e/ou 
com recursos de entidades privadas e parceiros. 

11-Manter o prédio dentro de suas características originais, respeitando a harmonia 
com o conjunto arquitetônico existente. 

111-Administrar e gerenciar todas as atividades desenvolvidas no prédio, dividindo 

os custos de água e iluminação com o poder público, na proporção da utilização. 

Contudo, em que pese a Prefeitura de Sorocaba e a Associação Comercial de 
Sorocaba tenham formalizado o pedido de concessão do imóvel de maneira formal através de 
oficio, não houve qualquer manifestação do Governo do Estado de São Paulo. 

Diante do exposto, informamos ainda, que através de oficios a Prefeitura de 
Sorocaba contatou a Associação Comercial de Sorocaba questionando se persiste o interesse em 
utilizar o referido imóvel, e, em havendo interesse da Associação serão retomadas as tratatívas 
com o Governo do Estado de São Paulo para requerer o comodato do Imóvel. 

Prestadas as informações acima, passamos as respostas dos quesitos formulados 
por Vossa Excelência: 

1) Em II de julho de 2018 foi encaminhado o Oficio SGC-OF- 28512018 
solicitando a cessão em comodato do referido imóvel à Associação Comercial de Sorocaba. 
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Não existe previsão para a concluso do processo de concessão. 

) Pjtdk. 

b) Não houve interesse ou resposta, até a presente data, do Governo do Estado de 
São Paulo acerca do pedido de cessão em cornodato formulado pela Associação Comercial de 
Sorocaba em parceria com a Prefeitura de Sorocaba formulado em julho 2018. 

2)Sim, Associação Comercial de Sorocaba assumiria os custos para a restauração 

do imóvel, não havendo quaisquer ónus para a Prefeitura de Sorocaba. 

3) Não. 

4) O imóvel pertence ao Governo do Estado de São Paulo, sendo assim a 
manutenção do imóvel compete ao referido ente público, cabendo a Prefeitura de Sorocaba 
adotar medidas de fiscalização. 

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 Cãmara Municipal 
SOROCABA-SP 


