
CÂMARA  MUNICIPAL DE SORO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 
Ao Exmo. Sr, PMeito Mun 

(PRESIDENTE) 

29 JUN. 2021 Em 
REQUERIMENTO N.°: 1 554 
ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE IIFORMAÇÓES 
DETALHADAS SOBRE O ATUAL ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO E SOBRE A PREVISÃO PARA A 
REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE MANUTENÇÃO 
NECESSÁRIAS PARA A RESTAURAÇÃO DO 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ÁGUA E 
DA CONEXÃO DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL 
JOSÉ CARLOS FLORENZANO. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, 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 que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, 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 educação e a proteção da infância, 
consignadas no artigo 61  da Constituição Brasileira de 1988 como direitos sociais de todos e 
deveres do Estado, garantidos nos termos dos artigos 196, 205 e 208 da mesma Constituição; 

CONSIDERANDO que a atuação do Município deve priorízar o 
ensino fundamental e a educação infantil (Art. 211, §2° da Constituição), atuação essa que passa, 
inevitavelmente, pela manutenção de condições rWicas adequadas nas escolas municipais; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 11.659, de 09 de 
janeiro de 2018 estabelece indicadores de desempenho relativos à qualidade dos serviços 
públicos no município de Sorocaba, iformando que os serviços relativos à educação básica são 
considerados essenciais à população (À 3°, II, da Lei no  11,659/18), 
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CONSIDERANDO que a Lei Municipal no 9.166, de 15 de junho 
de 2010 estabelece a área escolar de segurança como espaço de prioridade especial do Poder 
Público Municipal e dá outras providências, 

CONSIDERANDO as determinações do Decreto n° 25663, de 21 
de março de 2020 (alterado pelo Decreto n'. 26.051, de 04 de janeiro de 2021). que reconheceu o 
estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 e dispôs sobre as medidas 
adicionais para o seu enfrentamento; 

CONSIDERANDO que recebi em meu gabinete várias 
reclamações (abaixo assinado em anexo) de munícipes preocupados com a segurança e com o 
estado de conservação da escola municipal Prof. José Carlos Florenzano (localizada na Rua 
Vítor Cioffi de Luca, 306-458, Jardim Santa Esmeralda, em nosso município), que, além da falta 
de manutenção básica pela Prefeitura Municipal, sofreu sérios danos com sucessivos 
arrombamentos, depredações e furtos (fotos em anexo) ocorridos recentemente e, no momento, 
está com energia elétrica e conexão com a internet em apenas parte do prédio, o que afeta toda a 
comunidade local e os funcionários lotados na referida unidade; 

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal, apesar de ciente 
do ocorrido, alega que não pode tomar nenhuma medida efetiva de imediato, uma vez que 
aguarda a finalização de um processo licitatório para efetuar reparos em todas as unidades de 
educação do município. Da mesma forma, a municipalidade alega que está licitando a 
contratação de serviços de segurança e contratação de vigias que num futuro próximo, o que é 
inaceitável, uma vez que a necessidade da escola e da comunidade é imediata e exige a tomada 
de medidas imediatas; 

CONSIDERANDO que, além dos problemas decorrentes dos 
últimos arrombamentos, a escola ainda sofre com a falta de manutenção básica, necessitando, 
dentre outros reparos, da troca de mais de 60 lâmpadas, que ajudariam a tornar o local mais 
seguro. Porém, desde o ano passado as lâmpadas estão queimadas e a Prefeitura aguarda o fim 
do processo de licitação; 

CONSIDERANDO que a manutenção básica do prédio e pequenas 
reformas que foram realizadas no último apenas foram possíveis graças a recursos recebidos do 
FNDE (Fundo Nacional do Desenvolvimento de Educação), por meio do Programa Dinheiro 
Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência financeira para as escolas, 
recursos esses no montante aproximado de R$ 14.960,00 por ano, que são repassados em duas 
parcelas nos meses de maio e agosto (htp:.twww fnde.go br/prcgrqma pdde), 

CONSIDERANDO, que a falta de ação da Prefeitura no sentido de 
manter a segurança e a manutenção básica da unidade desde o ano passado, além da inércia em 
reparar as portas e grades arrombadas recentemente, expõe ainda mais o patrimônio público a 
novos atos criminosos. Se urna ação efetiva do Poder Publico tivesse sido realizada em relação 
ao furto ocorrido no início do mês de Junho último furto registrado no dia 21 de junho poderia 
ter sido evitado, sendo que, apenas no mês, 1ç  junho, foram furtados, aproximadamente, 650 
metros de cabos e fios elétricos, além da deprêda'ção da estrutura fisica da escola; 



CÂMARA MuNIcIPAl. ix SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSIDERANDO que, apenas nos dois furtos ocorridos no mês 
de junho, foram fintados, aproximadamente, 650 metros de cabos e fios elétricos, além da 
depredação da estrutura fisica da escola, que tem mais de 800 alunos do ensino infantil e 
fundamental, 

CONSIDERANDO que boa parte da fiação elétrica ainda não foi 
levada e que certamente ocorrerão Outros furtos se o Poder Público não tornar as medidas 
necessárias; 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiado o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que preste as seguintes informações: 

1) Quais as medidas efetivas que a Prefeitura pretende tomar para 
sanar os problemas causados pelos arrombamentos, pelas depredações e pela falta de 
manutenção geral da escola municipal Prof José Carlos Florenzano (localizada na Rua Vítor 
Ciofli de Luca, 396-458, Jardim Santa Esmeralda, em nosso município), principalmente em 
relação à falta de segurança, falta de energia elétrica, falta de conservação e manutenção e a falta 
de conexão com a internet? 

2) Favor apresentar resposta detalhada, com a descrição dos 
problemas apresentados e das medidas efetivas que serão tomadas para sanar cada um, 
informando, ainda, as datas para a sua realização (dia, mês e ano); 

3) Independente das respostas aos questionamentos anteriores, a 
escola municipal Prof. José Carlos Florenzano estaria apta, hoje, para receber com segurança 
alunos e servidores, conforme planejamento elaborado pelo Município para a retomada gradativa 
das atividades presenciais por conta da atual pandemia do COViD 19? 

a) Caso a resposta seja positiva, quando e como as atividades 
presenciais serão retomadas nas referidas unidades escolares, considerando, ainda, o atual estado 
de emergência na saúde pública? Favor informar dia, mês e ano; 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar os motivos que 
impedem a retomada das aulas e das atividades pedagógicas na referida unidade escolar, além do 
estado de emergência na saúde pública; 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicão de todos os detalhes possíveis, bem corno que ar 
resposta seja encaminhada no prazo leg rt. 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do Ri). ' 

Sala das S$sães,'2,2 de junho de 2021. 

\\ 
FERNANDO DIT41 

VEREAÔOR - MDB 
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