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REQUERIMENTO N°: 0501 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DA PRAÇA 
LOCALIZADA NA ESQUINA DA RUA 
PROFESSORA ANA RITA MORAES 
COELHO COM A RUA PARÁNAPIACABA, 
BAIRRO BARCELONA. 

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. 34, inciso IV, da 
Lei Orgânica 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 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. 
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Considerando que o art. 40, inciso V, alínea 
"e", da Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete ao Município a 
prestação do serviço público de iluminação. 

Considerando que a Secretaria de Serviços 
Públicos (Serp) é responsável pelos serviços de manutenção da cidade de modo geral, 
INCLUINDO A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO 
PUBLICA. 

Considerando que o Art. 2°, inciso 
XXXIX da regulamentação N2 414/10 da ANEEL, define a Iluminação pública como 
serviço público que tem por objetivo exclusivo PROVER DE CLARIDADE  dos 
logradouros públicos, deforma periódica, contínua ou eventual. 

Considerando que a NBR 5101 tem . 0 objetivo de servir de 
base para o projeto luminotécnico de logradouros públicos, incluindo vias para tráfego 
de veículos e pedestres de forma a proporcionar visibilidade para a segurança do tráfego 
de veículos e pedestres de forma rápida, precisa e CONFORTÁVEL. 

Considerando que a NBR 5101 prescreve que os, projetos de 
iluminação pública devem atender os requisitos específicos do usuário, provendó 
beneficios econômicos e sociais para os cidadãos, incluindo: 

a) Redução de acidentes noturnos e perdas econômicas; 
b) Melhoria das condições de vida das comunidades 
carentes; 
c) Auxílio à proteção policial, com ênfase na segurança 
pessoal; 
d) Facilidade do fluxo do tráfego; 
e) Destaque a edificios e obras públicas durante a noite. 
f) Fixa níveis mínimos médios de iluminância para os vários 
tipos de vias em função da densidade de tráfego motorizado e 
de pedestres; 	 . 
g) Estabelece critérios de projeto para a ILUMINANCIA e 
LUMINANCIA. 
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Conceitos Básicos da 
Atual N8R 5101 

Classificação Fotornétrica: 
Distribuição Longitudinal 

Considerando que é Pacífico o entendimento de que o 
Código de Defesa do Consumidor abrange a prestação de serviço das Pessoas Jurídicas 
de Direito Público, art. 30  da lei 8.078/90. 

Considerado que a Lei 8.078/90, em seu Art. 39, caput e 
inciso VIII determina que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre Õutras 
práticas abusivas colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 
desacordo com as normas expedidas pelos Órgãos oficiais competentes ou, se 
normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normâs Técnicas ou 
outra entidade credenciada pelo Conselho Naciobal de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial (Conmetrõ); 

Considerando que a Lei Municipal N° 8.354, de 27 de 
Dezembro de 2007, determina à Seção de Controle de Zoonoses deste Município o 
controle, prevenção e eliminação das populações animais sinantrópicos indesejáveis. 
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Considerando que os moradores relatam que há 
escorpiões escondidos no entulho da praça e que estes invadem, frequentemente, as 
residências próximas, causando risco de vida. 

Considerando que o caput do art. 217 da Constituição 
Federal e seus incisos 1 e II, determina que é dever do Estado fomentar práticas 
desportivas formais e não formais, como direito de cada um, observados a destinação de 
recursos públicos para a promoção prioritária do desporto educacional e, em casos 
específicos, para a do desporto de alto rendimento e tratamento diferenciado para o 
desporto profissional e o não- profissional; 

Considerando que o caput do art. 266 da Constituição do 
estado de São Paulo e seus incisos 1 e V, determina que as ações do Poder Público e a. 
destinação e recursos orçamentários para o setor darão prioridade ao esporte 
educacional, ao esporte comunitário e, na forma da lei, ao esporte de alto rendimento e à 
adequação dos locais já existentes e previsão de medidas necessárias quando da 
construção de novos espaços, tendo em vista a prática de esportes e atividades de lazer 
por parte dos portadores de deficiência, idosos e gestantes, de maneira integrada aos 
demais cidadãos. 

Considerando que o art. 157, caput e parágrafo segundo 
da Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina que o Município fomentará as 
práticas desportivas formais- e não formais como direito de todos e que o Poder Público 
incrementará a prática esportiva à criança, aos idosos e aos portadores de deficiência. 

Considerando que a Lei 10.796í14 trata da acessibilidade 
e que a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que é da competência 
dos Municípios cuidar da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, Art. 
23: 

• Art.23. É competência comum da União, dos Estados, dó 
Distrito Federal ^e dos Municípios: 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência. 

Considerando que o Brasil assinou, em 30 de março de 
2007, em Nova York, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem 
como seu protocolo facultativo. A referida -Convenção é um dos grandes instrumentos 
de direitos humanos do sistema ONU e representa considerável avanço na luta pela 
promoção dos direitos das pessoas com deficiência. 

Considerando que a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, estabelece: 
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Art. 1°  Esta Lei estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a 	promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade 
reduzida, mediante a supressão de barreiras e de 
obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário 
urbano, na construção e reforma de edifícios e nos meios 
de transporte e de comunicação. 

Art. 32  O planejamento e a urbanização das vias 
públicas, dos parques e dos demais espaços de uso 
público deverão ser concebidos e executados de forma 
a torná-los acessíveis para todas as pessoas, inclusive 
para aquelas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. (grifo nosso) 

Art. 0 As vias públicas, os parques e os demais espaços 
de uso público existentes, assim como as respectivas 
instalações de serviços e mobiliários urbanos deverão ser 
adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à 
maior eficiência das modificações, no sentido de promover 
mais ampla acessibilidade às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Considerando que o art. 227 da Constituição Federal 
manda que o Estado assegure as crianças e adolescentes, COM ABSOLUTA 
PRIORIDADE,  o direito à vida, à saúde, à alimentação, A EDUCACAO, AO  
LAZER, à cultura, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência,, crueldade e opressão. 

Considerando que o Art. 227, caput, da Constituição 
Federal determina que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional n° 65, de 2010). 

Considerando que o Art. 227, § 30, inciso VII, da 
Constituição Federal determina o direito a proteção especial que abrangerá programas 
de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem 
dependente de entorpecentes e drogas afins. (Redação dada Pela Emenda Constitucional  
n° 65, de '010). 
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Considerando que a esquina da rua Professora Ana 
Rita Moraes Coelho com a Rua Paranapiacaba, deveria ser um ponto de lazer, 
fazendo parte da urbanização do Bairro Barcelona. 

Considerando que não há na praça qualquer implantação 
de paisagismo, como por exemplo: playground, arbustos, flores, árvores e academia ao 
ar livre. 

Considerando-que a população do bairro tem reclamado 
que no local, além de inexistir qualquer paisagismo, é constante o acumulo do mato e 
que, embora a Prefeitura, Qcasionalmente, faça a roçagem, logo o local fica abandonado 
por meses, sem qualquer manutenção ou limpeza, tornando o fato um problema crônico. 

Considerando que os moradores relatam que há animais 
sinantrópicos escondidos no entulho acumulado na praça e que estes invadem, 
frequentemente, as residências próximas, causando risco de vida. 	- 

- 	 Considerando que esta praça é única da Rua Professora 
Ana Rita Moraes Coelho e suas confluências. 

Considerando que o equipamento Público, qualquer que 
seja ele, deve-funcionar em harmonia com a comunidade. 

Considerando que este Vereador é Presidente da - 
Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente desta -Câmara Municipal de 
Sorocaba. 

Considerando que este Vereador faz parte da Comissãõ 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 revitalizar o local? Se positivo, 
quando? Se negativo, por quê? 

2) Qual o projeto que a administração tem para o local? 

3) - Quando que a Municipalidade irá executar a limpeza da praça e 
exterminar os animais sinantrópicos Índesejáveis? 	- 

4) Qual o intervalo entre as limpezas? 

5) Qual a atuação da Seção de Controle de Zoonoses para a 
infestação dos animais sinantrópicos indesejáveis na praça? 
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6) Poderia a Municipalidade instalar um playground para as crianças 
e uma academia ao ar livre na praça mencionada? Se positivo, quando 
será a instalação? Se negativo, por quê? 

7) Poderia a Municipalidade revitalizar a praça, plantando árvores, 
flores dentre outras vegetações decorativas? Se positivo, quando o 
problema vai ser solucionado? Se negativo, por quê? 	 / 

8) Poderia a Municipalidade providenciar a acessibilidade, como por 
exemplo, rebaixando as guias das calçadas da praça e do seu interior? Se 
positivo, quando a obra será efetuada? Se negativo, por quê? 

9) Poderia a Municipalidade providenciar a instalação de lixeiras e 
containers no local? Se positivo, quando será feito? Se negativo, por quê? 

10) Poderia a municipalidade 
positivo, quando será feito? Se ne 


