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03 AGO. 2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÀo PAULO 

DESPACHO 
Ao Exmo. Sr. Prefeito Muíli 'pai 

REQUERIMENTO N.°: 1801 
ASSUNTO: SOLICITA AO EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO QUE PRESTE 
INFORMAÇÕES DETALHADAS SOBRE AS 
ATIVIDADES REALIZADAS E SOBRE A 
PRODUTIVIDADE DAS SEÇÕES DE DOENÇAS 
RARAS E DO ACERVO HISTÓRICO NO ANO DE 
2021. 

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 reorganização da estrutura 
administrativa da Prefeitura Municipal de Sorocaba efetuada pela Lei n°. 12.157/19 
ampliou o número de car8os de Chefe de Seção criando, dentre outros, os cargos de 
Chefe de Seção de Acervo Histórico e de Chefe de Seção de Doenças Raras; 

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



CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1) Quais as atividades realizadas e qual a produtividade da 
Seção de Acervo Histórico no ano de 2021? Favor apresentar informações detalhadas, 
com relatório de atividades e de produtividade, indicando, ainda, quem são os 
funcionários lotados na seção e os seus respectivos cargos. 

2) Quais as atividades realizadas e qual a produtividade da 
Seção de Doenças Raras no ano de 2021? Favor apresentar informações detalhadas, 
com relatório de atividades e de produtividade, indicando, ainda, quem são os 
funcionários lotados na seção e os seus respectivos cargos. 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação d todos os detalhes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo lega (Art. 34, § 1 da LOM e Art. 104, § 2° e §3° 
do RI). 

Sala das Sessões, O de julho de 2021. 

 

FERNANDO DINI 
Vereador - MDB 


