EMENTA: REQUER DA PREFEITURA MUNICIPAL POR MEIO

REQUERIMENTO Nº 4358/2022

INFORMAÇÕES À RESPEITO DA AQUISIÇÃO DE
ARES

CONDICIONADOS

MUNICIPAL

DE

PARA

A

REDE
ENSINO

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO a aquisição de 2300 ares condicionados por parte da Prefeitura
Municipal para equipar a Rede Municipal de Ensino;
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal investiu mais de 17 milhões de reais na
aquisição e instalação de Ares Condicionados;
CONSIDERANDO que o municipio de Ribeirão Preto, históricamente, possui em média
altas temperaturas acima de 30 graus e a instalação de Ares Condicionados traria o
minimo de bem estar e aclimatação as salas de aula;
CONSIDERANDO o Requerimento N° 753/2022, apresentado pelo Coletivo Popular Judeti Zilli
(PT), datado de 09/02/2022, requerendo informações sobre a aquisição e instalação dos ares
condicionados na Rede Municipal de Ensino, em que solicitava uma cópia do planejamento e
cronograma de datas referente a instalação dos mesmos, discriminando unidade por unidade
escolar;
CONSIDERANDO a resposta da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal da Educação, do dia
03/03/2022, ao Requerimento Nº 753/2022 do Coletivo Popular sobre o planejamento e cronograma
de datas referente a instalação dos ares condicionados, apresentando cópia do cronograma de
trabalho de instalação das mesmas;
CONSIDERANDO as visitas realizadas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino pelo
Coletivo Popular e os relatos de profissionais da educação que demonstram e constatam a não
execução do planejamento e cronograma de trabalho fornecidos sobre a instalação dos ares
condicionados em vários escolas;
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REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, que
informações:
1- O referido cronograma de instalação dos ares condicionados está
sendo cumprindo? Se sim, fornecer relatório comprobatório do cumprimento do mesmo, com fotos,
ordem de serviço e termo de aceite do fiscal do contrato para cada instalação.

2- Caso houvesse mudança no cronograma anteriormente fornecido,
fornecer novo cronograma e justificativa da mudança do cronograma anterior.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2022.

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT
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a Prefeitura Muncipal e a Secretaria Municipal da Educação nos forneça as seguintes
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