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REQUERIMENTO N,°: 0538 

• ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O CUMPRIMENTO DÁ LEI 
MUNICIPAL N.0  10.796/2014. 

Considerando que Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, que 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 a Lei Orgânica do Municípió de 
Sorocaba, art. 34, inciso IV, 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. 

Considerando que os munícipes informam que, até o. 
presente momento, os "playgrounds" localizados nos parques e demais espaços públicos 
ainda não foram adaptados para torná-los inclusivos, nos termos da Lei 10.796/2014.• 



U:I 

Estado de São Paulo 

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

1) A Municipalidade pode informar por que até o presente momento os 
playgrounds não foram adaptados nos termos estabelecidos pela Lei n.° 10.796/2014? 

Em caso positivo, qual é a razão? 
Em caso negativo, por quê? 

2) Quando a Lei n.°10.796/2014 será aplicada? Qual a data exata para 
o início do seu cumprimento (dia/mês/ano)? 

S,/S,68de r arçode 016. 

Fern soDini 
Vereador PMDB 
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LEI N° 10.7969  DE 28 DE ABRIL DE 2014. 
(Revogada pela Lei n° 10.960/2014) 

OBRIGA A TODOS OS PLAYGROUNDS LOCALIZADOS NOS 
PARQUES E DEMAIS ESPAÇOS DE USO PÚBLICO A 
INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND INCLUSIVO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

Projeto de Lei n°458/2013 autoria do Vereador. FERNANDO ALVES LISBOA DINI. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica obrigatório a todos os playgrounds localizados nos parques e demais espaços de uso 
público, que contenha playground inclusivo. 

§ 10  Entende-se por playground inclusivo os brinquedos que podem ser usados concomitantemente por 
crianças com e sem deficiência promovendo não somente à acessibilidade, mas também a integração. 

§ 2° Os brinquedos deverão ter obrigatoriamente design inclusivo, atendendo deficiência física, visual, 
auditiva, intelectual ou múltipla, de forma  que as crianças possam se divertir com o máximo de 
autonomia e integração. 

Art. 2° As normas dispostas nesta Lei não desobrigam seus responsáveis de outras condutas ou 
proibições determinadas por Leis Estaduais, Federais, regras ou acordos internacionais. 

Art. 3° As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta de verbas orçamentárias 
próprias. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de sua 
publicação. 

Palácio dos Tropeiros, em 28 de Abril de 2014, 3591  da Fundação de Sorocaba. 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal 

ANESIO APARECIDO LIMA 
Secretário de Negócios Jurídicos 

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária 

Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra. 

VIVIANE DA MOTTA BERTO 
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais em substituição 
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