
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DESPACHO 

PRESIDENTE) 

Em 
	

"• 6, NOV 2018  

REQUERIMENTO N.°: 2293 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO SOBRE O 
CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL No  10.960/2014. 

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 dirigidas. 

CONSIDERANDO que Lei n° 10.796/2014 deste vereador foi revogada 
por ter sido encampada pela Lei n° 10.960/2014; 

CONSIDERANDO que em resposta ao requerimento n° 1495/2018, de 
autoria deste vereador (anexo), o Poder Executivo informa apenas que "a solicitação foi 
cadastrada no banco de dados da Serpo (Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e 
Obras), para levantamento, caso em tese demanda de projeto/orçamento para esta 
finalidade". 

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

1) A atual administração pode informar quantos playgrounds foram 
adaptados de acordo com os termos da Lei n° 10.960/2014, a qual dispõe em seu art. 30  

que "Os playgrounds públicos instalados em parques e praças deverão conter 
brinquedos inclusivos para crianças com deficiência ou mobilidade reduzida?"/'\ 
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2) Quantos e quais playground ainda devem receber essa melhoria, de 
acordo com o cumprimento da referida lei e quando essa medida deverá ter sido tomada, 
já que é uma exigência legal? 

SIS, 05 de novembro de 2018. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR - MDB 



Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete 
do Prefeito 

  

GP-RIM-1742/18 

0279012018 	
Sorocaba, 10 de setembro de 2018 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento n° 1495/18, de autoria do nob #FIvereador Fernando 
Alves Lisboa Dini e aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o 
cumprimento da Lei Municipal n° 10.960/2014, informamos a Vossa Excelência, com os 
esclarecimentos da SERPO - Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras, que a 
solicitação supramencionada, foi cadastrada no banco de dados da SERPO para levantamento, 
caso em tese demanda de projeto/orçamento para esta finalidade. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 
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Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR RODRIGO MAGANHATO 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 




