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REQUERIMENTO N.°: 	2755 

ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO 	PREFEITO 

SOBRE A SITUAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA AS 

MARGENS DO RIO SOROCABA, PRÓXIMA A RUA 

PROFESSOR ALCEB FADES DE CARVALHO. 

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 

dirigidos. 

Considerando que art. 40,  incisos XVI, da Lei Orgânica 

do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município promover, no que 

couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 

uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. /' 
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Considerando que a Lei Municipal N° 8.354, de 27 de 

Dezembro de 2007, determina a Zoonoses deste Município o controle, prevenção 

e eliminação das populações animais sinantrópicos indesejáveis. 

Considerando que a área as margens do Rio Sorocaba, 

próximo a Rua Professor Alcebíades de Carvalho, área pública que foi 

desapropriada pela gestão administrativa passada, se encontra abandonada, com 

crescimento excessivo de mato e proliferação de animais sinantrópicos 

indesejáveis. 
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Considerando que a população local tem reclamado que, 

além da inexistência de qualquer paisagismo, a área é freqüentada por pessoas 

suspeitas de consumir drogas dentre outras coisas ilícitas. 

Considerando que a População tem o temor que o local 

acabe por virar um depósito clandestino de entulho e lixo, como ocorre em 

diversas outras áreas abandonadas. - - - 

Considerando que, pelo plano diretor, a área mencionada é 

considerada Zona Central e não há qualquer implantação de paisagismo trazendo /j J 
prejuízo e ao aspecto Urbanístico do local. 
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REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue: 

1) Sendo o local mencionado objeto de desapropriação 

pela gestão passada, onde seria construído um estacionamento e uma a 

passarela ligando este ao Terminal de ônibus "São Paulo" e ao Poupa Tempo, 

obra esta já licitada e pronta para seu início, pergunta-se: o governo atual 

manterá o projeto licitado? Se negativo, qual o motivo? Se positivo, quando será 

iniciado? Qual o prazo para o término? 

1. 

2) Não levando a feito o projeto licitado do governo 

passado, a gestão atual tem algum novo projeto para a área mencionada? Se 

negativo, qual o motivo? Se positivo, qual o projeto e quando se dará seu início? 

3) Segundo consta, a liberação do "HABITE-SE" do 

Poupa Tempo estava condicionado pela existência de um estacionamento para os 

usuários deste serviço. Como não existe o estacionamento, pergunta-se: Existe 

este acordo? Se positivo, o Poupa Tempo está funcionando sem o "HABITE-SE"? 

Poderia a administração atual enviar uma cópia deste acordo a este Vereador? 

S/S. 05 de novembro de 2013. 
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Vereador 

PMDB 
Ir,  
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