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ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DA ÁREA 
PARTICULAR CONHECIDA COMO 
BARREIRO, LOCALIZADO NO BAIRRO 
VILA ASSIS. 

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 rçpresentações que lhe forem dirigidos. 

Considerando que o art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba dispõe 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 dó 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. 
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Considerando que o art. 40,  inciso V, alínea "f', da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete ao Município a limpeza 
pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. 

Considerando que a Lei Municipal N° 8.354, de 27 de. 
Dezembro de 20071  determina que à Seção de Controle de Zoonoses deste Município 
compete o controle, a prevenção e a eliminação das populações de animais 
sinantrópicos indesejáveis. 

Considerando que a área particular conhecida como 
barreiro, localizada no Bairro Vila Assis, apresenta mato alto e entulhos. 

Considerando que os moradores do bairro têm muita 
preocupação por causa do aparecimento de insetos, como por exemplo, escorpiões e 
baratas e, em especial o mosquito Aedes Egypti, que se escondem em meio aos entulhos 
do local e invadem, frequentemente, as residências próximas ao terreno, causando risco 
de vida. 

Considerando que a população do bairro tem reclamado 
que no local, além da inexistência de qualquer paisagismo, é constante o acumulo de 
mato, entulho e lixo e sendo que a Prefeitura somente fez a roçagem inteira da área uma 
única véz, tornando o fato um problema crônico. 

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 segue: 

1) 	A Municipalidade pretende multar e fazer ela mesma a execução 
da roçagem e a retirada do entulho e do lixo, conforme .a Lei Municipal 
N° 8.3815  DE 26 DE FEVEREIRO DE 2008? Se põsitivo, quando? Se 
negativo, por quê? 
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2) Qual a providência jurídica a Municipalidade tomará quanto ao 
problema crônico da falta de limpeza e de roçagem do mato da área 
mencionada? 

3) Qual o intervalo entre as limpezas? Enviar relatórios. 

4) Qual o meio de prevenção o Setor de Controle de Zoonoses 
utiliza para impedir a proliferação de animais sinantrópicos, bem como, o 
risco de disseminação de doenças na área? Enviar relatórios de vistoria. 

5) Poderia a Municipalidade desapropriar a área mencionada uma 
vez que existe um projeto que pretende fazer a ligação da referida área 
ao Parque dos Espanhóis? Se positivo, quando? Se negativo, por quê? 

S/S,29defevreiro e 2016. 

Ferna do Dini 
Vereador PMDB 


