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Informações a respeito da situação estrutural e de RH da CEI 81
"Edith Dei Cistia Santos"
CONSIDERANDO que este vereador visitou o Centro de Educação Infantil
"Edith Dei Cistia Santos", localizado no Parque São Bento, no dia 05 de junho de 2019
a pedido de mães de alunos que tiveram acesso às respostas enviadas pelo Executivo
para os requerimentos 247 e 633 de 2019, de autoria também deste vereador, que
tratavam sobre denúncias a respeitos da estrutura e funcionamento desta unidade escolar
municipal;

CONSIDERANDO que estando este vereador in loco e observando todos os
espaços da unidade escolar, inclusive a sala que atende a turma da creche 3A, motivo
dos requerimentos acima citados, foi constatada as seguintes situações:
a)

Salas que atendem as turmas de Creche 3 extremamente lotadas, não

tendo espaço até mesmo (quando as crianças estão dormindo) para que as professoras
possam caminhar entre os colchões para atender as crianças. Inclusive com crianças
dormindo com as cabeças sob as mochilas escolares, que precisam ficar penduradas na
parede por falta de espaço. Esta situação foi observada mesmo com as educadoras
retirando quase TODOS os móveis da sala;
b)

Todas as lousas digitais da unidade quebradas e mesmo assim

penduradas nas paredes;
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C)

2 das 3 máquinas de lavar da unidade quebradas (sendo que as

funcionárias da limpeza precisam lavar a mão quase toda a roupa de cama, banho e
mesa da unidade);
d)

Torneiras de banheiros danificadas (pingando) ou furtadas;

e)

Suporte de cortina de sala de aula quebrado, correndo o risco de cair

sobre as crianças;
f)

Vasos sanitários dos banheiros que atendem as crianças, constantemente

entupidos e sem uso por falta de manutenção no encanamento do prédio;
g)

Descargas quebradas;

h)

Pintura de várias paredes da unidade descascando, especialmente do

refeitório, por falta de manutenção;
i)

Gesso do teto de várias salas caindo;

j)

Grama do jardim e do playground aonde as crianças brincam sem

roçagem, inclusive com a presença de muitos formigueiros e outros insetos, o que
coloca em risco a saúde das crianças;
k)

Falta de manutenção de piso da área externa, estando muito danificado,

gerando risco à integridade das crianças (possui buracos e ralos perigosos para as
crianças);
1)

Brinquedos do playground enferrujados e quebrados;

m)

Falta de espaço coberto externo para os dias de frio e chuva;

n)

Muro baixo da unidade, sendo frequentes invasões a para uso de drogas e

o)

Falta de armários para abrigar material de limpeza e arquivos da

furtos;

secretaria;
p)

Falta de recolhimento de arquivos com mais de 4 anos ao arquivo

central, tomando espaço que poderia ser utilizado para algo realmente últil (já que
qualquer espaço nesta unidade precisaria ser bem utilizado);
q)

Cadeiras e berços que estão sem uso, empilhados aguardando ser

recolhidos pela Sedu para almoxarifado há muito tempo e tomando espaço que poderia
ser utilizado para algo realmente últil (já que qualquer espaço nesta unidade precisaria
ser bem utilizado);
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r)

Falta de roupa de banho, cama e toalhas de mesa para o refeitório;

s)

Falta de educadores (especialmente auxiliares de educação) em todas as

turmas;
t)

Diretora da unidade trabalhando em sistema de escolas vinculadas, ou

seja, precisa se dividir na gestão de duas escolas diariamente, CEI 81 e CEI 91 (mais de
5 km de distância uma da outra);

CONSIDERANDO o requerimento 0878/2017 de autoria deste vereador que
pedia informações sobre vinculação de centros de educação infantil em nosso município
e que teve como resposta do executivo que Sorocaba possui 5 unidades escolares com
direção vinculada e que a "vinculação é realizada nos bairros onde a demanda é
pequena" e que "estudos sobre esses casos seriam efetuados para verificar a possível
contratação de equipe gestora e funcionários administrativos" nestes casos;

CONSIDERANDO o requerimento 0450/2018 de autoria deste vereador que
pedia informações sobre a utilização de lousas digitais pelas escolas municipais;

CONSIDERANDO matéria veiculada pelo Jornal Cruzeiro do Sul em
12/10/2018 em que o Secretário da Educação informava que a lista de espera por vagas
em creches era de 4 mil crianças;

CONSIDERANDO que 4 novos CEIs foram entregues nas últimas duas semanas
em Sorocaba;

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

1)

A Secretaria da Educação continua achando a situação encontrada nas

salas que abrigam as turmas de Creche 3 na CEI 81 adequadas? Quantos alunos estão
hoje matriculados nas turmas de Creche 3 desta escola? Qual a metragem exata desta
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sala? (por favor incluir a demanda de alunos que entrou por força de processos
judiciais);
2)

Com a entrega das novas creches, principalmente as que ainda serão

entregues no Jardim Carandá, ocorrerá uma redistribuição das crianças que hoje
frequentam a CEI 81, visto que ainda existe uma demanda reprimida de 4 mil crianças
que estão fora da creche?
3)

Qual a atual situação das lousas digitais nas unidades de educação de

Sorocaba? Quantas lousas estão quebradas? Quantas estão funcionando? Existe previsão
de contratação de assistência técnica para estes equipamentos? Porque as lousas que
estão danificadas não são recolhidas para o almoxarifado da Prefeitura, evitando assim
mais danos aos equipamentos, possíveis vandalizações/furtos, acidentes com as crianças
por manuseamento incorreto, e abertura de espaço para outros materiais?
4)

Existe previsão para o conserto das máquinas de lavar roupa que estão

quebradas ou ainda a compra de novas? Qual a situação em relação a este tipo de
equipamento nas outras unidades escolares de Sorocaba? Existem mais equipamentos
quebrados e sem manutenção? Se sim, quantos são e qual a previsão para o reparo ou
aquisição de novas máquinas?
5)

Qual a previsão para a manutenção de piso, encanamentos, descargas,

torneiras, assim como pintura e gesso nesta unidade? Há quanto tempo a Prefeitura não
realiza este tipo de manutenção nas unidades escolares? Favor enviar histórico dessas
ações nos últimos dois anos assim como cronograma para as próximas manutenções.
6)

Existe previsão para que seja feita a manutenção nos jardins desta

unidade?
7)

Existe previsão para a manutenção e/ou aquisição de novos brinquedos

para o playgroud das crianças? Há quanto tempo a Prefeitura não realiza este tipo de
manutenção nas unidades escolares? Favor enviar histórico dessas ações nos últimos
dois anos assim como cronograma para as próximas manutenções.
8)

Existem armários disponíveis no almoxarifado da Prefeitura para serem

enviados a CEI 81 para a organização de materiais de limpeza, assim como para
organização de arquivos da Secretaria? Se sim, eles foram requisitados pela direção da
escola? Se sim, porque não foram entregues ainda?
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9)

Porque o setor de almoxarifado da Prefeitura não recolheu até a presente

data os berços e cadeirões que estão sem uso na CEI 81?
10)

Como funciona o recolhimento de arquivos com mais de 4 anos nas

unidades escolares? Porque arquivos com mais de 4 anos ainda estão nesta unidade?
11)

Porque esta unidade se encontra com falta de roupas de cama, mesa e

12)

Existe o projeto para que o muro que cerca esta unidade seja aumentado

banho?

em sua altura? Se não, esta obra é possível de ser realizada?
13)

Existe a previsão para a contratação de auxiliares de educação para esta

unidade?
14)

Já que como este requerimento demonstra os problemas são muitos nesta

unidade escolar e a demanda é grande, ao contrário do que afirmou a resposta do
requerimento 0878/2017, existe previsão para desvinculação de direção desta unidade
da CEI 91? Se sim, qual é o prazo para que isso ocorra?
15)

Como a Prefeitura está distribuindo profissionais de direção ( diretores,

inspetores, etc) e administrativos ( auxiliares administrativos, etc) já que só nas últimas
semanas foram entregues 4 novas unidades de CEI? De onde estes profissionais estão
sendo retirado s/remanej ados? Todos estes profissionais são funcionários das OSs que
fazem a gestão compartilhada?

Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento seja
encaminhada dentro do prazo legal, sob pena de infração aos §§ 20 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, 10 de junho de 2019.

Prefeitura de
SOROCABA

Gabinete
do Prefeito

GP-RIM- 1439/19

Sorocaba, 27 de junho de 2019
Senhor Presidente,

Em resposta ao requerimento n° 1366/19, de autoria do nobre vereador Péricles
Regis Mendonça de Lima e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações a respeito
da situação estrutural e de RH do CEI 81 "Edith Del Cistia Santos", informamos a Vossa
Excelência com os esclarecimentos das seguintes secretarias:
Secretaria da Educação - SEDU:
1) A Secretaria da Educação esclarece que de acordo com a projeção realizada em
conjunto com a direção e a supervisão da escola, as 3 salas de aula destinadas a Creche 3 tem
capacidade física para 30 alunos cada, totalizando 90 alunos ao todo. Atualmente a unidade está
com 112 alunos matriculados nas 3 turmas, 22 alunos encaminhados por ordem judicial;
2) Sim, com a entrega das novas creches no Jardim Carandá os alunos serão
redistribuídos e o número de alunos por sala diminuirá;
3) No momento está sendo feito o levantamento de necessidades de conserto/troca
de peças desses equipamentos pela Divisão de TI da prefeitura. Quando o levantamento ficar pronto
será iniciado o processo para manutenção das lousas;
4) O contrato de manutenção de máquina de lavar roupas/secadora está em
processo licitatório, em fase de elaboração de Edital, neste momento, solicitamos que a manutenção
no equipamento seja realizado com verba própria da unidade ou através da verba de adiantamento;
5) A Secretaria da Educação e a Secretaria de Conservação, Serviços e Obras,
estão trabalhando em conjunto para atender todas as demandas das instituições educacionais em
relação às manutenções e processos de melhorias. Para agilizar as manutenções de pequeno vulto,
quantidade restrita, eventualidade e de natureza emergencial a Prefeitura de Sorocaba disponibiliza
mensalmente valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para todas as unidades escolares, através da verba de
adiantamento para despesas emergenciais e miúdas, de acordo com o Decreto N° 23.675 de 25 de
abril de 2018, ficando a critério da unidade o melhor uso do valor. A unidade também possui
valores no Programa Dinheiro na Escola (PDDE) que tem por finalidade prestar assistência
financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria
da infraestrutura física e pedagógica;
6) Informamos que o serviço de roçagem é realizado pela Secretaria de Meio
Ambiente, Parques e Jardins (SEMA), que é responsável pelo serviço de manutenção paisagística
nos próprios dessa secretaria. Realizam vistoria mensalmente, observando a vegetação (gramado) e
árvores (poda), conforme o cronograma periódica de 40 dias controlando recursos e serviços;
7) Mensalmente a Prefeitura disponibiliza verba de adiantamento para despesas
emergenciais e miúdas, de acordo com o Decreto N° 23.675 de 25 de abril de 2018. A unidade
possui valores no Programa Dinheiro na Escola (PDDE);
8) A Seção de Apoio Administrativo a Equipamentos e Materiais Escolares irá
verificar com a direção da unidade qual a necessidade para atendimento;
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9) Será solicitado junto ao setor de patrimônio a retirada das cadeiras e os berços
serão transferidos para outra unidade escolar.
10) Conforme Decreto n° 24.504/2019, o Arquivo Público e Histórico Municipal,
instituído no âmbito da Secretaria de Licitações e Contratos é representado pela Divisão de Arquivo
Público e Histórico Municipal da referida Secretaria. Neste momento o Arquivo Público e Histórico
Municipal estão realizando reuniões com todas as secretarias para definir os instrumentos de Gestão
Documental (ferramentas que permitirão automatizar a compreensão, o arquivamento, o acesso, a
guarda permanente e/ou a eliminação de documentos), que visam aprovar o Plano de Classificação
de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos;
11) A licitação para a compra de itens de enxoval foi finalizada. Neste momento
estamos aguardando o prazo de entrega dos itens que será em 30 dias;
12) Neste momento não existe planejamento para aumento do muro, pois não
existe previsão orçamentária. A solicitação será estudada pela equipe técnica da SEDU para
possível inclusão na Lei Orçamentária Anual/LOA 2020;
13) Até o mês de maio tinham 4 auxiliares excedentes na unidade que foram
emprestadas para outras escolas, desde junho 2 já voltaram para unidade, 2 ainda permanecem
emprestadas para outra escola, portanto o quadro de funcionários está completo no momento;
14) Sim, existe estudo para desvinculação em andamento dessa e de outras
3

unidades;
15) As creches já inauguradas em 2019, CEI 115, CEI 116, CEI 117, CEI 118,
CEI 119, CEI 120, CEI 126, bem como as que ainda serão inauguradas, são todas geridas por
Organizações Sociais.
Secretaria de Licitações e Contratos - SELC:
8) Existem armários da SEDU em reserva no Almoxarifado que chegaram
recentemente, porém a solicitação de destinação desses materiais cabe a SEDU, que recebe os
pedidos das unidades escolares e define a sua distribuição, conforme sua programação. Fica sob
responsabilidade do Almoxarifado da PMS apenas o recebimento, armazenamento, cadastro,
chapeamento e a logística de entrega dos materiais.
9) A Seção de Administração de Materiais Permanentes não recebeu até
presente data os pedidos de retirada da unidade, sendo que os últimos pedidos atendidos foram: 1
microcomputador, retirado em 06/06/2018; 1 microcomputador, retirado em 05/09/2018; 1
lavadora industria! e 3 cadeirões para refeição, retirados em 21/09/2018.
No que se refere aos berços e cadeirões, há um pedido de entrega atendido em
16/02/2018 (Termo de Responsabilidade n° 174/2018: 9 cadeirões para refeição, 9 berços de aço,
6 bebês conforto) e duas transferências (Termo de Transferência para Reserva n° 28/2019: 3
berços e 4 cadeirões para refeição e Termo de Transferência para o CEI 69 n° 30/2019: 5 cadeirões
para refeição e 5 bebês conforto).
É importante enfatizar que toda e qualquer solicitação de entrega, transferência
ou retirada de materiais é encaminhada primeiramente para a Secretaria da Educação, que
formaliza o pedido junto a Seção de Administração de Materiais Permanentes (responsável pelo
almoxarifado de bens permanentes da PMS), sendo responsável pela realização dos atendimentos
conforme logística e cronograma de trabalho.
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Secretaria de Recursos Humanos - SERH:
13) Não há previsão até o momento para a contratação de Auxiliares de
Educação para essa unidade escolar, visto que a reposição será para 2 cargos vagos pelo motivo de
exoneração.
Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada
estima e distinta consideração.
Atenciosamente,

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA—SP

