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Em 24—  de 	 de 2013. 

REQUERIMENTO N.°: 
	

2352 

ASSUNTO: 	INFrORMAÇÕES 	AO 	PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS FEIRAS 
LIVRES. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete; privativamente, ao 
Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal e resolver 
sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe forem 
dirigidõs. 

- 	 Considerando que o Decreto Regulamentar do Chefe do 
Executivo, n°7811/91, art. 39, determina que são-os fiscais da Prefeitura que tem a 
competência para fiscalizar as feiras livres. 

Considerando que o mesmo Decreto, em seu art. 13, 
determina a necessidade de licença. 

Considerando que vários munícipes compareceram no 
gabinete deste Vereador, reclahiando que não há fiscalização no local, tendo várias 
bancas ou barradas clandestinas. r. 
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Estado de São Paulo 

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

1) A Municipalidade tem conhecimento das irregularidades 
nos locais das feiras livres? 

2) Qual a rotina fiscalizatôria, ir, loco, do Poder Público? 

3) Há patrulhamento da Guarda Municipal nas feiras Livresl 
Se positivo, são em todas as feiras? Qual o horário? Se negativo, por quê? 

4) Qual o quantidade de fiscais são destinados a esta 
fiscalização? 

5) Qual a escala dos fiscais destinados a fiscalização das 
feiras livres? 

6) No governo passado havia um projeto de padronização 
das barracas, sendo a feira livre padrão a situada na Rua Comandante Salgado. 
Assim, este novo governo pretendé dar continuidade a este projeto. Se negativo, por 
quê? Se positivo, como se dará a implantação do projeto e em qual data? 

S/S. 20 de setLo dé 2013. 
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