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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre ensino infantil. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que, conforme consta na lista de transparência das 

vagas das escolas de ensino infantil, atualizada no dia 12/09/2018, existem 1516 crianças 

aguardando vaga, sendo que 938 para Berçário I, 417 para Berçário II, 161 para Maternal; 

 

Considerando que EMEI Professor Carlos Rizzini – Santana, 

atualmente tem 57 alunos, sendo 33 do Jardim e 24 do Maternal. Após reunião realizada no 

dia 10/09/2018, mães de alunos da escola procuraram o gabinete pois foram informadas de 

que a escola será fechada para o ano de 2019 por conta da baixa demanda; 

 

Considerando que a Secretaria de Educação alega que a escola 

mencionada acima possui poucos alunos para o próximo ano letivo, o que causa um custo 

elevado para manter o equipamento público em funcionamento; 

 

Considerando que a Lei nº 8429, de 02 de junho de 1992, 

dispõe: 

Art. 10 Constitui ato de improbidade administrativa que causa 

lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que 

enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou 

dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º 

desta lei, e notadamente: 

... 

 X - agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, 

bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio 

público; 



REQUERIMENTO 
 

REQ138.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

... 

 

Considerando que o prédio é um patrimônio público e precisa 

ser utilizado com intuito de atender a população. 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I-  Considerando que a alegação da Secretaria competente 

é o custo para funcionamento da unidade escolar, solicita-se o envio dos custos detalhados 

da E.M.E.I. Professor Carlos Rizzini. 

 

II- Uma vez que o prédio público sem utilização também 

gera custos ao erário, qual o planejamento da administração para o prédio da unidade 

escolar? 

 

III- Uma vez que a lista de espera para o Berçário I tem 

938 crianças aguardando vaga. Há possibilidade de fazer salas com berçário na E.M.E.I. 

Professor Carlos Rizzini, sendo assim uma forma de diminuir a lista de espera e manter o 

equipamento público em funcionamento? 

 

   

Plenário “Jaurés Guisard”, 17 de Setembro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


