
Estado de São Paulo 

REQUERIMENTO TV: 0541 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DA PRAÇA MARIA 
M. DE BARROS (PRAÇA MARIQUINHA 
BRANCA) LOCALIZADA NA ESQUINA DA 
RUA ANTONIO PIRES COM A RUA DR. 
MOREIRA SALLES. (EM REITERAÇÃO) 

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 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 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 prestadional, voltada para a satisfação das 
carências da coletividade. 
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Considerando que as respostas aos quesitos formulados no 
Requerimento n° 0014, aprovado em 02 de fevereiro de 2016, não foram 
conclusivas. (documento em anexo) 

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

1) A Municipalidade pretende revitalizar a Praça Maria M. de Barros? 
Em caso positivo, quando? Enviar o projeto existente. 
Em caso negativo, por quê? 

2) A Municipalidade poderia instalar uma academia ao ar livre na 
praça mencionada? 
Em caso positivo, existe projeto? Quando? Enviar cópia do projeto. 
Em caso negativo, por quê? 

3) A Municipalidade poderia melhorar o paisagismo da praça em 
questão, com o plantio de flores, arbustos, por exemplo? 
Em caso positivo, qual o projeto? Quando será efetuado? 
Em caso negativo, por quê? 

4) A Municipalidade poderia facilitar o acesso à praça, rebaixando as 
guias das calçadas, bem como as localizadas no interior da mesma? 
Em caso positivo, existe projeto? Quando será efetuado? Enviar cópia do 
projeto. 
Em caso negativo, por quê? 

5) A Municipalidade poderia instalar lixeiras e containers na praça? 
Em caso positivo, existe projeto? Quando será efetuado? Enviar cópia do 
projeto 
Em caso negativo, por quê? 

S/S, 08 de março . - 2016. 

Ferna i, dó Dini 
Vereador PMDB 
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• ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DA PRAÇA MARIA 
M. 1 DE BARROS (PRAÇA MARIQUINHA 

• BRANCA) LOCALIZADA NA ESQUINA DA 
RUA ANTÔNIO PIRES COM •, A RUA DR. 
MOREIRA SALLES. 

Considerando que o art. .61, incisos II e XXIV dá 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 foretn.dirigidos. 

Considerando que 	art. 34, incãoÁVi  da Lei Orgânia 
de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contasou 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 

1
culturais. Esses direitos impõem ao Estado (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios) unia operação prestacional, voltada para • a satisfação das 
carências da coletividade. 	• 
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REQUIRIMENTON.: 2171 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO  
SOBRE A SITUAÇÃO DA PRAÇA  MARIA 
M. DE BARROS (PRAÇA MARIQUINHA 
BRANCA) LOCALIZADA NA ESQUINA DA 
R!)A ANTÓNIO PIRES COM A IZUA DR. 
MOREIRA SALLES. 

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 Muriiçipa!, privativamente, exercer, com o 
auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentaria, 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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Sorocab., " novembro de 2015 

Senhor Presidente, 

J.AO EXPEDI o,  r' 	ERNO 

09 NO2 

    

UDIO GONÇALVES 
PREMENTE 

Em respost. -. requerimento no' 2171/2015, de autoria do 

nobre Vereador FERNAND) LVES LiSBOA DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre à situação da Praça Maria M. de 

Barros (Praça Mariquinha Branca) localizada na esquina, da Rua Antônio Pires 

com a Rua Dr. Moreira Salies, informamos a Vossa Excelência, que será 

executado a revisão no sistema de iluminação Pública existente na Praça 

Mariquinha Branca - Ordem de Serviçonb ri 175. 

Com-relação . ampliação da Iluminação, é necessário 

primeirarnente a elaboração do projeto de revitalização para elaboração de 

orçamento, o qual posteriormente será encaminhado para autorização superior. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

 

• ODUYALDk7 ILDODENADAI 
Secretário de-Serviços .Pú blicos 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Cãmarà Municipal 
SOROCABA—SP  
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do . 01,,1 

.— —MIN 

En resposta ao requerimento 	 tpria do nobre Vereador 

FERNANDO ALVES LISBOA DiNI e aprovado por esse Lgis1ativo, no qual solicita 
inf'ormações sobre a situação da Praça Maria M. de Barros (Praça Mariquinha Branca) localizada 
na esquina da Rua Antônio Pires cóm .a Rua Dr. Moreira Salies, infórmamos a Vossa Excelência, 
que: 

1. A Praça supramencionada foi roçada na ia  quinzena de Janeiro/1 6 e a 
próxima intervenção será na 1' quinzena de março/] 6. 

2. - Com relação a Ordem de. Serviço n° 11175, informamos que foi çxccutada-
a revisão no sistema de iluminação pública existente na Praça, sendo substituída 01 lâmpada 
Vapor de Sódio 250 We 01. reator para lâmpada de Vapor de Sódio. 

Quantoà ampliação da Iluminação esclarecemos que a solicitação está inclusa no 
cadastro de serviços de implantação de iluminação pública desta Secretaria, sendo que para sua 
execução é necessário autorização superior, e disponibilidade financeira para contratação através 
de processo licitatório. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada 

estima e distinta consideração.. 
Atenciosamente, 

ODUYALO LRNILDO DENADAI 
Secretário 4e Serviços Públicos 

Excelentíssimo Senhor 
VER-EADOR JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 

'Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 	-. 
SOROCABA-SP  

    

G P-RI-0088/l 6 

Senhor Presidente, 

• J. AO EXPEDIENTE EXTER 

•t&FEy2 

JOS FRANCISCO MA 
PRESIDENTE 


