
 

1 

 

       D e s p a c h o 

 

     _____________________________ 

 

     ____________________________ 

     (PRESIDENTE) 

 

     Em _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º:  

 

 

 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO  PREFEITO 

SOBRE O CUMPRIMENTO DA LEI 11.082 

DE 14 DE ABRIL DE 2015. 

 

 

 

x 

   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 o direito a informação está incluído nos 

direitos fundamentais de segunda dimensão, denominados de direitos sociais, 

econômicos e culturais. Esses direitos impõem ao Estado (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) uma operação prestacional, voltada para a satisfação das 

carências da coletividade. 

 

   Considerando que art. 61, inciso IV, da Lei Orgânica 

de Sorocaba dispõem que compete privativamente ao Prefeito sancionar, promulgar e 

fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir decretos e regulamentos para sua 

fiel execução. 
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   Considerando que art. 79, inciso I, alínea "a", da Lei 

Orgânica de Sorocaba dispõem que compete privativamente ao Prefeito a formalização 

dos atos administrativos, mediante decreto numerado, em ordem cronológica, quando se 

tratar de regulamentação de lei; 

 

    Considerando que art. 33, inciso I e X, da Lei 

Orgânica de Sorocaba dispõem Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, 

legislar sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere 

ao seguinte a assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e 

a estadual, notadamente no que diz respeito e fiscalizar e controlar, diretamente, os atos 

do Poder Executivo, incluídos os da Administração indireta e fundacional.  

 

   Considerando que art. 54, § 2, inciso V, da Lei 

Orgânica de Sorocaba dispõem que compete Compete ao Secretário Municipal, além 

das atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, expedir instruções para 

execução das Leis, regulamentos e decretos. 

 

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

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

   1) Poderia o Executivo Municipal informar o 

andamento da execução da Lei 11.082/2015? 

 

   2) A Municipalidade tem a informação de quantos 

feirantes já foram recadastrados? Sabe informar destes recadastrados quantos feirantes 

são informais?  

 

   3) Quais são as ações que a fiscalização está tomando 

para o efetivo cumprimento da Lei Municipal 11.082/2015? 

 

   4) Existe intenção de abertura de novas licitações 

para novos locais de feira? Se negativo por que? Se positivo, quando será feito? 

 

   5) Quando que efetivamente a lei Municipal 

11.082/2015 estará devidamente cumprida em sua plenitude?  

 

 

S/S, 06 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

Fernando Dini 

Vereador  

PMDB 


