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REQUERIMENTO N.°: 0118 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE AS ENCHENTES CONSTANTE DA 
PRAÇA DA BANDEIRA. 

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 art. 21, inciso XX, da Constituição Federal 
determina que compete à União instituir, diretrizes para o desenvolvimento do 
saneamento básico. 

Considerando que o art'. 23, inciso IX, da Constituição Federal 
determina que é competência comuin da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 

Considerando que o art. 200, inciso IV, da .Constituição Federal 
determina que ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 
termos da lei participar da formulação da política e da. execução das ações de, 
saneamento básico;. 
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urbanas e os níveis de saúde da população, devendo a ação do Município executar 
programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação das comunidades na 
solução de seus problemas de saneamento. 

Considerando que o trato das águas fluviais faz parte do plano de 
saneamento básico. 

Considerando que os moradores próximo .a PRAÇA DA 
BANDEIRA vem sofrendo, há anos, com as diversas enchentes devido a falta de 
capacidade de escoação das galerias fluviais da AV. Afonso Vergueiro e do Córrego 
Supiriri. 

Considerando que devido a maior impermeabilização do solo, 
com o advento da construção do Shopping Pátio do Cianê, houve aumento da frequência 
das cheias. 

Considerando que este assunto já foi objeto do. requerimento 
2.415/2015 e não foi respondido em sua integra. 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissão de Saúde 
desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

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

- 	1) 	Considerando que foi objeto de requerimento (Req. n° 
2.415/20 15) questionando a municipalidade sobre a existência de algum plano de ação 
sobre a falta de capacidade de escoação da chuva da galeria pluvial nas imediações da 
Praça da Bandeira. Considerando que em resposta a este quesito, (GP-RI-2052/15) foi 
afirmado pela municipalidade que não existe nenhum plano de ação contra as enchentes. 
Considerando que o trato e escoamento das águas pluviais fazem parte do saneamento 
básico, art. Art. 22 , inciso 1V1  e art. 3, inciso 1, alínea "d"2, ambos da Lei Federal n 

1 Art. 22  Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados 'com base nos seguintes 
princípios fundamentais: 

IV - disponibilidade, em todas as áreas urbanas, de serviços de drenagem e de manejo 
das águas pluviais adequados à saúde pública e à segurança da vida e do patrimônio público e 
privado; 

2 Art. 32  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
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Considerando que o art.. 2°, caput e inciso 1, da Lei n° 
11.445/2007, determina que os serviços públicos de saneamento serão prestados com 
base no princípio fundamental universalização do acesso. 

Considerando que o art. 3°, caput e inciso III, da Lei n° 
11.445/2007, determina que os serviços públicos de saneamento serão prestados com 
base no princípio fundamental universalização do acesso determina a ampliação 
progressiva do acesso de todos os domicílios. 

Considerando que 	art. 33, inciso 1, alínea "h" da Lei Orgânica 
de Sorocaba dispõem que cabe à Câmara MunicipaE, com a sanção do Prefeito, legislar 
sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se. refere a 
assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a estadual, 
notadamente no que diz respeito à promôçãõ de melhora das condições habitacionais e 
de saneamento básico; 	. 

Considerando que 	art. 130, inciso 1, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que o Município promoverá por todos os meios ao seu alcance / 
condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e 
lazer. 

Considerando que 	art. 132, inciso V. da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que são atribuições do Município, no âmbito do Sistema Unico de 
Saúde, planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado 
e a União, 

Considerando que 	art. 176, parágrafo, único e inciso 1, da Lei 
Orgânica de Sorocaba dispõem que o Município, em consonância com a sua política 
urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas 
urbanas e os níveis de saúde da população, devendo a ação do Município orientar-se 
para ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços de 
saneamento básico. 

Considerando que 	art. 176, parágrafo único e inciso II, da Lei 
Orgânica de Sorocaba dispõem que o Município, em consonância com a sua política 
urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições satiitárias e ambientais das áreas 
urbanas e os níveis de saúde da populaçãõ, devendo a ação do Município executar 
programas de saneamento em áreas pobres, atendendo à população de baixa renda, com 
soluções adequadas e de baixo custo para o abastecimento de água e esgoto sanitário. 

Considerando que 	art. 176, parágrafo único e inciso III, da 
Lei Orgânica de Sorocaba dispõem que o Município, em consonância com a sua política 
urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas 

/ 



tÃ P"9ó"wíw 
Estado de São Paulo 

 

.11.445/07. Pergunta-se: qual, a razão do problema crônico da falta de escoamento das 
águas pluviais nas imediação da praça da Bandeira e da Avenida. Afonso Vergueiro não 
ter sido previsto no Plano Municipal Integrado de. saneamento Básico, na forma do 
Capítulo IV da Lei Federal 11.445/07? Qual a razão do SAAE responder que não existe 
nenhum plano de ação para o problema das cheias do local já mencionado? Qual a razão 
desta área mencionada não fazer parte do Plano Municipal Integrado de saneamento 
Básico? 

2) 	Sobre a construção do Shopping Pátio Cianê, já 
perguntado em requerimento anterior e não respondido, poderia a Municipalidade 
informar se houve algum Estudo de Impacto quanto as águas Pluviais? Se negativo, por 
quê? Se positivo, favor enviar cópia  do Relatório assim como descrever 'as ações 
mitigadoras contra este impacto? 

S/S, 28 de dez; bro te 2015. 

'zl 

Ferna i o Dini 
Ver ador 

PMDB 

- saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações operacionais 
d 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-
estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 
detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final 
das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

4 
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De s p a e h o 

REQUERIMENTO N.0: 2415 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE AS ENCHENTES CONSTANTE DA 
PRAÇA DA BANDEIRA. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Municfpk 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 art. 21, inciso XX, da Constituição Federal 
determina que' compete à União instituir diretrizes para, o desenvolvimento * do 
saneamento básico. 

* 	Considerando que o art. '23, inciso IX, da Constituição Federal 
determina que, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios promover programas de construçãõ de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico; 

Considerando que o art. 200, inciso IV, da Constituição Federal 
determina que ao sistema único de saúde compete, além de outras 'atribuições, nos 
termos da lei participar da formulação 'da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 
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Considerando que o art. 2°, caput e inciso 1, da Lei n° 
1 1.445/2007, determina que os serviços públicos de saneamento serão prestados com• 
base no princípio fundamental universalização do acesso. 

Considerando que o art. 31, ca put e inciso III, da Lei n° 
11.445/2007, determina que os serviços públicos de saneamento serão prestados com 
base no princípio fundamental universalização do acesso determina a ampliação 
progressiva do acesso de todos os domicílios. 

Considerando que 	art. 33, inciso 1, alínea "h" da Lei Orgânica 
de. Sorocaba dispõem que cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar 

.sobre as matérias de competência do Município, especialmente no que se refere a 
assuntos de interesse local, inclusive suplementando a legislação federal e a estadual, 
notadamente no que diz respeito à promoção de melhora das condições habitacionais e 
de saneamento básico; 

Considerando que 	art. 130, inciso 1, da' Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que o Município promoverá por todos os meios ao seu alcance 
condições' dignas dê trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e 
lazer. 

Considerando que . art. 132, inciso V, da Lei Orgânica de 
Sorocaba dispõem que são atribuições do Município, no âmbito do Sistema Unico de 
Saúde, planejar e executar a política de saneamento básico em articulação com o Estado 
e a União, 

Considerando que 	art. 176, parágrafo único e inciso 1, da Lei 
Orgânica de Sorocaba dispõem que o Município, em consonância com a sua política 
urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas 
urbanas e os níveis de saúde da população, devendo a ação do Município orientar-se 
para ampliar progressivamente a responsabilidade local pela prestação de serviços de 
saneamento básico. 

Considerando que 	art. 176, parágrafo único e inciso II, da Lei 
Orgânica de Sorocaba dispõem que o Município, em consonância com a sua política 
urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas 
urbanas e os níveis de saúde da população, devendo a ação do Município executar 
programas de saneamento em áreas pobres, atendendo à população de baixa renda, com 
soluções adequadas e de baixo custo para o abastecimento de água e esgoto sanitário. 

Considerando que 	art. 176, parágrafo único e inciso III, da 
Lei Orgânica de Sorocaba dispõem que o Município, em consonância com a sua política 
urbana e segundo o disposto no Plano Diretor, deverá promover programas de 
saneamento básico destinados a melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas 
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urbanas e os níveis de saúde da população, devendo a ação. do Município executar 
programas de educação sanitária e melhorar o nível de participação das comunidades na 
solução de seus problemas de saneamento.' 

Considerando que o trato das águas fluviais faz parte do piano de 
saneamento básico. 

Considerando que os moradores próximo a PRAÇA DA 
BANDEIRA vem sofrendo, há anos, com as diversas enchentes devido a falta de 
capacidade de escoação das galerias fluviais da AV. Afonso Vergueiro e do Córrego 
Supiriri. 

Considerando que devido a maior impermeabilização do solo, 
com o advento da construção do Shopping Pátio do Cianê, houve aumento da frequência 
das cheias. 

Considerando que este Vereador faÍ parte da Comissão de Saúde 
desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

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

1) 	A Municipalidade tem conhecimento do aumento da falta 
de capacidade de escoação da chuva da galeria fluvial das imediações da Praça da 
Bandeira, causando diversas enchentes e prejuízos para os moradores do local? Se 
negativo, qual a razão? Se positivo, o que pretende fazer a municipalidade (favor 
declinar o prazo da ação) para os moradores locais. 

2) 	Sobre a construção do Shopping Pátio do Cianê, poderia 
a Municipalidade informar se houve algum Estudo de impacto quanto as águas fluviais? 
Se negativo, por quê? Se positivo, favor enviar cópia do Relatório assim como 
descrever as ações mitigadoras contra este Impacto? 

S/S,12 de nove bro '- 2015. 

1 

Fer, ando Dini 
Vereador 

PMDB 
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Sorocaba, 28 de outubro de 2015. 

:o Dini 

:'or da Câmara Municipal de 

:C. 	5.22o Paulo 

E r. 	Rua Francisco Scarpa (imediações da Praça das Bandeiras) 

nfirmando o exposto pessoalmente, sobre as constantes enchentes na Rua 

cso Scarpa, (imediações da Praça das Bandeiras) onde posst',os imóveis de n{s 321/33' 

rs.ii:am em incontáveis prejuízos materiais e financeiros (socorro às vitimas, além da' 

Je;st)ilidade de venda 'ei ou/ locação dos prédios atingidos), com a devida vênia, venho 

prestimosa intervenção jun to às autoridades competentes, procurando encontrar 

o menos amainar a critica realidade. 

ssaÍte-se que após a construção do Shopping Cianê, as enchentes se tornaram mais 
ír.;;s  e devastadoras. No sei se as galerias estão entupidas ou é a falta de manutenção 

as mesmas. Julgo serem ambas. 

Estimaria pudesse V.Excia., sempre à'frente às justas reinvidicações dos munipes, 

UM pouco de seu precioso tempo, para passar luz aos responsáveis. 

r3cieço a atenção e firmo-me mui 

\cençsa mente, 

ConradoSchadt 

. tL,ristovam Piqueiras,141 - Cond. Saint Claire - Alto da Boa Vista - Sorocaba - SP -18017-252 

Couitat: 5-99103-6730 - 99111-5611 
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Gabinete 
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Sorocaba. 02 de de/e1nbIo de 2015 

Senhor Presidente, 

Em res. • ao requerimento n° 2415/2015, de autoria do 

nobre Vereador FERNANDO ALVES LISBOA DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre as enchentes constante-da Praça da 

Bandeira, informamos a Vossa Excelência, que encaminhamos anexa a resposta 

do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente 

	

.João Lean 
	

Filho 

	

Secretário deCovcr 	:' ança Comunitária 

'.4 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA -SP  
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Prefeitura de 
SORCAR4 

Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto 

Sorocaba, 30 de Novembro de 2015 

Prefeitura Municipal de Sorocaba 
Secretaria de Governo e Segurança Comunitária - SGSC 
A/C: Excelentíssimo Senhor João Leandro da Costa Filho 
DD. Secretário 

REF.: Requerimento U  2415/2015  
ASSUNTO: Informações do Prefeito sobre as 

enchentes constantes da Praça da Bandeira. 

Em atenção ao requerimento em pauta, de acordo 
com parecer técnico de nosso Departamento de Planejamento e Projetos, 
informamos: 

1 - Sim, mas não há projeto em' andamento ou 
intervenção prevista na canalização do Córrego Supiriri, em função da transferência 
dos serviços de drenagem para a PMS. 

- 2 - O SAAE não faz a aprovação dos projetos 
internos de empreendimentos privados. Sugerimos encaminhar esse questionamento 
à PMS, para verificar se essas questões foram consideradas na aprovação do projeto. 

Eng. Gilmar GEolo 
DIRETOR OPERACIONALDE ESGOTO 


