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DESPCHO 

Presidente:________ 

Em 4-4' de , 

REQUERIMENTO N.°: 

de2013. 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 

SOBRE A SITUAÇÃO DA LINHA FÉRREA NO 

TRECHO COMPREENDIDO ENTRE O BAIRRO 

PARADA DO ALTO E A PONTE FRANCISO 

DELOSSO, EM NOSSO MUNICÍPIO. 

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 o art. 40,  incisos V, alínea "f", da 

Lei Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município a 

limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo; 
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Considerando que a LEI MUNICIPAL N° 8.381, DE 26 

DE FEVEREIRO DE 2008 determina em seu art. 1 0  que os proprietários ou 

POSSUIDORES, A QUALQUER TÍTULO, de terrenos baldios OU 

NÃO, são obrigados a mantê-los limpos, roçados e drenados nos termos desta 

Lei. 

Considerando ainda a mesma lei define que terrenos 

limpos para efeitos da Lei aqueles cuja vegetação não ultrapasse 0,50 m 

(cinqüenta centímetros), considerando-se qualquer ponto dos mesmos, e que 

não sirvam como depósitos de entulhos e de materiais inservíVeis. 
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Considerando que o a. 50, §50 da Lei n 8.381/08 

determina que após a consolidação da multa prevista no § 4
0 , a limpeza poderá 	r 

ser efetuada OU 
determinada pela Prefeitura, com cobrança dos custos 

correspondentes do proprietário ou possuidor a qualquer título, 

independentemente do disposto no §2° do Art. 1 0  desta Lei. 

Considerando que o exercício do "poder de polícia" é 

obrigatório ao Poder Executivo Municipal. 1% 
'-0 
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REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 

segue: 

1. A Prefeitura tem conhecimento do estado em 

que se encontra a área lindeira férrea da zona 

leste? Se positivo, porque ainda não foi tomada a 

providência determinada pela Lei Municipal n° 

8.8382/08? 

2. Quando a Prefeitura irá intimar o proprietário 

da área mencionada na forma do art. 2 da lei? 

3. Se a Municipalidade já intimou o possuidor da 

área, quantas multas (quantidade e valor) já fora 

lavradas? Caso tenha havidos todos este 

procedimentos, por que a Prefeitura não promoveu 

a auto execução, ou seja, promoveu ela mesmo a 

limpeza e enviou a conta da limpeza para o 

possuidor da área mencionada? 

Art. 21  da lei 8.382108. O proprietário ou o possuidor de 

que trata o art. 1 0  será intimado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar a limpeza do terreno. (Redação 

dada pela Lei n° 9.12212010). 
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Parágrafo único. A intimação, prevista no caput deste 

artigo, terá validade até o final do exercício em que foi 

emitida. (Redação dada pela Lei n° 10.35012012). 

4. Qual a atuação da Zoonoses para a 

infestação dos animais sinantrópicos indesejáveis? 

Quando será executado? 

5. Seria possível o responsável da área ser 

imediatamente intimado pela Prefeitura para efetivar 

a limpeza da área, tendo em vista o relato de 

aparecimento de escorpiões, cobras, aranha no 

local, 	levando 	risco 	os 	moradores 	locais, 

principalmente das crianças e dos idosos? 

S/S. 13 de Noverhbro de 2013. 

Fnando Dini 

"Vereador 

PMDB 
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