
DESP 
Ao Exmo. Sr. Pr unicipal 

AP 
0 7 tAR. 2019 

~RA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

(PRESIDENTE) 

Em 

REQUERIMENTO N.°: 	0459 
ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A FALTA DE MANUTENÇÃO NO 
"PARQUE DOS ESPANHÓIS", ÁREA PÚBLICA 
LOCALIZADA NA RUA CAMPOS SALLES, VILA 
ASSIS. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu 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 a necessidade de sedimentar ações e 
políticas públicas que atendam o indesviável interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, 
privativamente, exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 
competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 4°., inciso XVIII, alínea "c" determina que compete ao Município 
executar obras de construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos 
florestais; 
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CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 4°., inciso V, alínea "e" determina que compete ao Município a 
prestação do serviço de iluminação pública; 

CONSIDERANDO que o mato alto e o acúmulo de lixo 
no local também favorece a proliferação de insetos e outros animais como aranhas e 
escorpiões, que, inevitavelmente, se alastram pelas residências e terrenos próximos, 
comprometendo a saúde e a segurança dos moradores e frequentadores do local. 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n°. 8.354/ 
determina que cabe à Seção de Controle de Zoonoses 07 do Município de Sorocaba o 
controle, prevenção e eliminação de animais sinantrópicos; 

CONSIDERANDO que é dever do Município promover 
condições dignas para a prática de atividades relacionadas ao lazer (LOM, Art. 130, 1), 
bem como incentivar o lazer como forma de promoção social (LOM, Art. 158, 
parágrafo único) e fomentar as práticas desportivas como direito de todos (LOM, Art. 
40,  XIII e Art. 157, caput). 

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; 

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 freqüentadores e moradores das 
proximidades do Parque dos Espanhóis reclamam que o referido espaço público está em 
situação de abandono, com mato alto e acúmulo de lixo e outros dejetos, o que favorece 
a deterioração do calçamento, das placas indicativas e dos bancos ali existentes, muitos 
dos quais estão quebrados e sem possibilidade de uso. 

CONSIDERANDO que o abandono do local pelo Poder 
Público, aliado à iluminação pública deficiente, permite que o parque seja utilizado por 
usuários e traficantes de drogas, além de servir como esconderijo para criminosos que 
praticam toda a sorte de crimes na região. 
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CONSIDERANDO que o Parque dos Espanhóis é a única 
opção dos moradores da localidade para a prática de atividades ligadas ao lazer e ao 
esporte. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiado 
o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, fundamentadamente, o 
que segue: 

1) É possível que a Municipalidade, por meio do seu setor 
competente, providencie a melhoria do sistema de iluminação pública, e preste de forma 
continua e sistemática os serviços de limpeza, roçagem e revitalização do Parque dos 
Espanhóis, localizado na Rua Campos Salies, Vila Assis? 

Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para a efetiva 
realização dos serviços de limpeza, roçagem e revitalização? (Dia/mês/ano) 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que impede a 
efetiva realização das melhorias no sistema de iluminação pública, além dos serviços de 
limpeza, roçagem e revitalização? 

REQUER-SE, por fim, atir, o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos o detahes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34. § 1° dt LOM e Art. 104, § 2° e §30 

do RI). 

Sala das Sessões, 06 'e Marçode 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 


