
(PRESIDENTE) 

03 A60, 2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÀo PAULO 

DESPACHO— 
Ao Exmo. Sr. Prefeito  t  nici pai 

REQUERIMENTO N.': 1 800 

ASSUNTO: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO QUE PRESTE 
INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE O ATUAL 
ESTADO DE CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS ONDE, POR HORA, NÃO 
HAVERÁ O RETORNO ESCALONADO DAS 
AULAS PRESENCIAIS. 

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 6° 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 o.. Município deve 
priorizar o ensino fundamental e a educação infantil (Art. 211, §° Constituição), 
atuação essa que passa, inevitavelmente, pela manutenção de \ codíções físicas 
adequadas nas escolas municipais; 
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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, informando que os serviços relativos à 
educação básica são considerados essenciais à população (Art. 3°, II, da Lei no 
11.659/18). 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 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° 
25.663, de 21 de março de 2020 (alterado pelo Decreto ti. 26.05 1, 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 a Prefeitura iniciou o retorno das 
atividades presenciais de forma escalonada no dia 7 de junho e que anunciou a 
conclusão desse procedimento nesta segunda-feira (19)1; 

CONSIDERANDO que, segundo reclamações trazidas 
por munícipes até o Vereador que a este subscreve, os prédios de várias unidades da 
rede municipal de ensino estão em estado de conservação precário, seja pela diminuição 
das medidas de manutenção durante a suspensão das aulas por conta do combate à 
pandemia, seja por atos de vandalismo ou simplesmente pelo furto de cabos de energia e 
equipamentos ocorridos nos últimos meses, comprometendo o trabalho de professores e 
funcionários, que mantém as atividades de ensino à distância de forma precária, 
improvisando com equipamentos e recursos próprios. 

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

1) lnlbrme, detal hadam ente, qual o estado de conservação 
atual das escolas municipais onde, por hora, não haverá o retorno escalonado das aulas 
presenciais e quais as medidas de manutenção efetiva que a Prefeitura pretende realizar 
nessas unidades. 

2) Informe, ainda, qual o cronograma das obras para a 
reforma das referidas unidades de ensino, especificando detalhes da respectiva licitação 
e dos contratos, bem como detalhes das obras já em andamento e das obras 
programadas, por unidade de ensino. 

1 https:/Inoiicias.sorocaba.sp.gov. hr/rede-municipa/-dc-ensino-conclui-retorno-escnlonado-os-aulas-
presenciais! 
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REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
o plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que 

a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 21  e §3° 
do RI). 

Sala das Se,20 de julho de 2021. 

FERNANDO DINI 
Vereador - MDB 


