CÂMARA MUNICIPAL DE S ROCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DESP

O

ADO
(PRESIDENTE)

02 ABR. 2019

Em

REQUERIMENTO N.°:

0733

Informar sobre a falta de material escolar na CEI 64 Joana
Simon Sola na Vila Rica

CONSIDERANDO que as escolas municipais necessitam de uma
estrutura material mínima para a ideal realização de seus serviços, em especial, por ser
um lugar voltado às crianças.
CONSIDERANDO que este Vereador foi procurado por uma munícipe
que informou o seguinte:
"Bom dia sr. Péricles. Hoje participei da primeira
reunião da creche do meu filho... Deu vontade de chorar de ver o pouco
caso que estão fazendo com nossos pequenos. Material didatico e de
escritório à chegou na escola. Na sala do meu filho os vandalos
roubaram uma parte do retoprojetor, o carregador de notebook, o Dvd.
A sala í tem nem caneta para escrever na lousa branca. Não tem lápis,
massinha de modelar, guache entre outros. Sr. Sei que é pai imagine eu
como mãe sozinha pois o pai dele não ajudo em nada ver q o meu filho
não tem um lápis de cor e nem brinquedos na sala para brincar. E para
ajudar cortaram uma tia da limpeza e vão cortar uma tia da cozinha.
Para corte de verbas um absurdo escutar q precisam cortar verbas de
uma escola. A creche até mandou ima lista de material para os pais
ajudarem. São coisas simples vou comprar para ajudar mais acho
injusto pois pagamos tantos juros, e tantas coisas para prefeitura
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ESTADO DE SÃO PAULO

CONSIDERANDO que as informações prestadas pela munícipe dão
conta de que inúmeros recursos materiais não estão sendo fornecidos.

CONSIDERANDO que a falta de recursos materiais podem prejudicar os
resultados esperados no ensino das crianças.

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue:

1) Qual o motivo da falta destes materiais didáticos, pedagógicos e de apoio na
referida CEI?
2) Quais CEIs se encontram nesta mesma situação?
3) Existe uma previsão para a aquisição e melhoria destes recursos materiais?
Se sim, para quando? Se não, por quê?
4) Existem problemas também com a entrega de kits escolares nas escolas da
cidade?
5) Quando a Prefeitura costuma realizar as compras dos referidos matérias e
dos kits escolares (mês)? Existe uma programação para que estas compras
sejam realizadas em tempo hábil para faltem nas escolas?
6) Qual o setor que cuida do pedido de compra destas matérias?

Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja
encaminhada dentro do prazo legal, sob pena de infração aos §§ 2° e 3° do art. 104 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada dos
documentos oficiais das secretarias e departamentos.

Sala das sessões, 01 de abril de 2019.

