EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE CRECHE QUE
ESPECIFICA (CEI IZOLINA SPAGNUL)

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Este Edil tomou conhecimento, por meio de ato do Secretário
Municipal da Educação do Município, numero 063/2022, publiczado no D.O.M., edição de
31/05/2022, o encerramento das atividades da CRECHE IZOLINA SAPGNUL, que
funcionava na Vila Tecnológica (Jardim Alexandre Balbo), Zona Norte do Distrito Sede do
Município, ao que tudo indica pelo ato publicizado, pelo fim de parceria de manutenção da
Unidade que vinha sendo mantida com a Fundação “Waldemar Barnsley Pessoa”.
Posto isto, e para subsidiar ação fiscalizatória e estudos
parlamentares que estamos realizando, indagamos e requeremos, ao Executivo
Municipal:
1.

Quais as razões pelas quais a parceria de longa dada

2.

Qual o número de vagas era previsto na Unidade e

foi encerrada?
quantos alunos a Unidade atendia, no corrente ano letivo e qual o destino foi dado aos
mesmos?
3.

Qual será o uso do imóvel municipal que era ocupado

pela Creche? A Secretaria Municipal de Educação pretende reinstalar ali uma unidade
municipal ou parceirizada?
4.

O Mobiliário da unidade foi doado ao Município, ou foi
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retirado pela parceria anterior?
5.

Providências quanto a vigilância e segurança do local

foram realizadas de forma a que vândalos não invadam o local, como tem ocorrido em
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toda a cidade, furtando fiação e outras peças do mobiliário físico e estrutural da unidade,
Ante o exposto, com fundamento no inciso X, da alínea “a”, do
artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, REQUEREMOS à nobre Mesa Diretora desta Casa
de Leis, na forma Regimental, e após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão
Preto, seja oficiado ao Poder Executivo local, para que se manifeste no prazo legal,
acerca das questões acima elencadas.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2022.

MATHEUS MORENO
Vereador - MDB
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até que, e se dê destinação devida?
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