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Solicita esclarecimentos e providências a
Secretária da Educação, conforme especifica.
SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos a consideração da Casa o seguinte:

No intuito de fazer valer nossa competência e atribuição
funcional de fiscalização dos servidores, órgãos e serviços públicos, venho solicitar
esclarecimentose providências à Ilustríssima Sra. Secretária da Educação, Prof.ª Luciana
Andrade Rodrigues Silva, em virtude dos fatos doravante apresentados.
Sra. Secretária, este Gabinete recebeu informações sobre

possíveis problemas que estariam ocorrendo na EMEI "RUY ESCOREL FERREIRA
SANTOS”, localizado na Rua Antonio Carlos de Padua Rinhel, n. 80, Jd. Heitor Rigon.

Segundo informações, a escola estaria sem equipe de
cozinheiros(as) e auxiliares de cozinha para o preparo das refeições dos alunos, sendo que
seria constante a falta de alimentos para as crianças.
Foi informado também, que em virtude da ausência de

cozinheiros(as) e auxiliares de cozinha, os alunos estariam sendo servidos pelos próprios
professores.

Outro ponto importante, diz respeito a quantidade de
mesas e carteiras na escola, pois não seriam suficientes para todos os alunos, além do fato
de que as existentes estariam danificadas.
Desta forma, requer—se que a Ilustre Secretária da
Educação, esclareça o quanto segue:

ocorrendo a falta funcionarios, como
cozinheiros e auxiliares de cozinha, na escola?
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2.

Quantas pessoas compõe a equipe destinada a
preparação da alimentação dos alunos da
mencionada Unidade Escolar?

3.

quantidade de alimentos enviados para a
alimentação dos alunos está condizente com a
quantidade de crianças matriculadas na escola?
Como e' feito este controle? Nos últimos meses houve
algum incidente de falta de alimentos para as
A

crianças?
4. As mesas e carteiras da escola são suficientes para
todos os alunos? Eles estão em condições de

utilização? É realizado um controle de manutenção e

reparo?
Assim, requer-se que a Ilustre Secretária da Educação
apresente as informações solicitadas e adote as devidas providências para solucionar os

problemas apresentados.
Outrossim, requer—se que o presente Requerimento seja
respondido integralmente de forma clara e precisa.
Ademais, após votação e aprovação deste Requerimento
pelo Egrégio Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, requer—se que seja oficiado
regimentalmente o EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL nos termos dos artigos 89, X e
71, XVII, da LOM, c/c art. 29, XVI, “c”, do Regimento Interno desta Casa de Leis, para que
preste os devidos esclarecimentos ou encaminhe aO devido setor/órgão competente para
que assim o faça de forma clara e precisa, ressalvado o prazo legal.

Sala das Sessões, 04 de outubro de 2018.
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