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ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE O SISTEMA DE LIMPEZA, 
MANUTENÇÃO E ROÇAGEM DESTE 
MUNICÍPIO. 

Considerando que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, 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 Município de 
Sorocaba, art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, privativamente, 
exercer, com o auxilio do Tribunal de Contas ou órgo 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, ainda, que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 40,  inciso V, alínea "f', determina que compete ao Município a limpeza 
pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo; 

Considerando as constantes reclamações dos munícipes 
quanto à limpeza, à manutenção e, em especial, à roçagem do mato em diversos pontos 
do Município; 

Considerando a crescente preocupação dos munícipes com 
o aparecimento de insetos nas regiões carecedoras de serviço de limpeza, manutenção e 
de roçagem; 
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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 pode informar como é feita a 
inspeção dos locais onde a roçagem se faz necessária, bem como a fiscalização pós-
roçagem? Enviar relatório. 

Em caso positivo, qual é a periodicidade dessa inspeção? 
Em caso negativo, por quê? 

2) A Municipalidade pode informar quantas pessoas são 
responsáveis por essa inspeção? 

Em caso positivo, esse número é suficiente para identificar 
as necessidades do Município, bem como para acompanhar o trabalho das equipes de 
roçagem ou, se não, qual seria o número ideal? 

Em caso negativo, por quê? 

3) A Municipalidade pode informar como é calculada a 
metragem da roçagem efetuada na cidade? Enviar relatório. 

Em caso positivo: 
a) quem é o responsável pela medição da roçagem? 
b) quantas pessoas fazem esse serviço? 
e) Ess'e número é o ideal para a aferição? 
Em caso negativo, por quê? 

4) A Municipalidade pode informar quantas equipes 
existem, 'atualmente, fazendo a roçagem? 

Em caso positivo: 

a) quantas pessoas integram cada equipe? 
b) quantas eq 	s são fixas da Prefeitura e quantas são 

terceirizadas? Enviar cópia do relatório e dri con ato. 
c) qual é o c sto par o Município? 

Fern n h o Dini 
Ve eador 

PMDB 
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