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Estado de São Paulo o 

Despacho 

N° 

REQUERIMENTO N.°: 1938 
ASSUNTO: I N FORMAÇÓES AO 

PREFEITO SOBRE ANDAMENTO DA 
LICITAÇÃO PARA O NOVO CONTRATO DA 
COLETA DE LIXO. 

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. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que 	art. 4°, incisos V, INCISO 1", da 
Lei Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município limpeza 
pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. 	 • 

Considerando que o art. 181, caput, e inciso IX, da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba informa que A política urbana do Município e o 
seu Plano Diretor deverão contribuir para a protçção do meio ambiente, através de 
adoção de diretrizes adequadas de uso e ocupação do solo urbano, fiscalizando e 
controlando o destino do lixo no Município. 

Considerando que 	art. 23°, incisos VI, da Constituição 
Federal informa que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e IS 
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REQUERIMENTO N.O: 	 1726 
ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO •' 

PREFEITO 	SOBRE 	CONTÊINER 	DE 
RECOLHA DE RESÍDUO DOMICILIAR. 

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. 34, inciso IV, da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira. 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que 	art. 40,  incisos V, INCISO "V', da 
Lei Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município limpeza 
pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. 

Considerando que o art. 181, càput, e inciso IX, da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba informa que A política urbana do Município e o 
seu Plano Diretor deverão contribuir para a proteção do meio ambiente, através de 
adoção de diretrizes adequadas de uso e ocupação do solo urbano, fiscalizando e 
controlando o destino do lixo no Município. 

Considerando que 	art. 23°, incisos VI, da Constituição 
Federal informa que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
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Estado de São Paulo 

dos Municípios, dentre vários, proteger o meio ambiente e combater a poluição em 

° 
qualquer de suas formas: 

N 
REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

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

1) Qual o prazo do término do contrato emergencial 
da coleta de lixo? 

2) Qual o atual andamento da licitação para o novo 
contrato da coleta de lixo na cidade de Sorocaba? 

3) Nete novo contrato está previsto a colocação de 
contêiner, de recolha de resíduo domiciliar, em toda a cidade de Sorocaba? Se negativo, 
qual o motivo? 

S/S, 25 de ago/o de 2O4. 

Fcr~ando Dini 
Vereador 
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Prefeitura de 	 Gabinete 

	

+SOROCABA 	 do Prefeito 	- 

GP-RI-1396/14 / 

Sorocaba, 9 de sçte8ro de 2014. 
4. AO EXPEDENTERNO 
EM 11SEL5' 

Senhor Presidente, 	 *i(AI VÇ 

Em resposta ao requerim /1726/2014, de autoria do 

nobre Vereador FERNANDO ALVES L A DIN1 e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre contêiner de recolha de resíduo 

domiciliar, informamos a Vossa Excelência, que o contrato emergencial terá 

duração enquanto a licitação não for finalizada e contratada a empresa que fará o 

serviço regular. 

Está prevista na nova contratação a colocação de containers 

nos bairros de Sorocaba. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

j 
.a. 

ODUVALD9 RNILDODENADAI 
Secretario de Serviços Públicos 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLAUDIO GONÇALVES .  
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA-SP 


