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DESPC O 
Ao Exmo. Sr. Prfeitr Municipal 

(PR SIDENTE) 

Em 	12 MAR. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 0,489 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A LIMPEZA, A ROÇAGEM E A 
REVITALIZAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA 
LOCALIZADA NA RUA ANTONIO FERNANDES, 
NA ALTURA DO NÚMERO 420, NO JARDIM 
GONÇALVES. 

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 a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o imprescindível interesse público da população 
sorocabana, permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

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 a praça localizada na Rua 
Antonio Fernandes, na altura do número 420, no Jardim Gonçalves, é uma das raras 
opções da população daquela região para a prática de atividades esportivas e de lazer. 
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CONSIDERANDO que a mencionada área pública está 
repleta de mato alto e tomada pelo lixo, o que favorece a deterioração do calçamento e 
dos bancos ali existentes, muitos dos quais estão quebrados e, portanto, sem 
possibilidade de uso pelos munícipes. 

CONSIDERANDO que o mato alto e o acúmulo de lixo 
também favorece a proliferação de insetos e outros animais perigosos, 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°. 8.354/07 
determina que cabe à Seção de Controle de Zoonoses do Município de Sorocaba o 
controle, prevenção e eliminação de animais sinantrópicos; 

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 setor 
competente, providencie a limpeza, roçagem e revitalização da praça localizada na Rua 
Antonio Fernandes, na altura do número 420, no Jardim Gonçalves? 

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 dos serviços de limpeza, roçagem e revitalização? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo legal (Ar r,  § 10 da LOM e Art. 104, § 20 e §3° 
do RI). 	 1 	\ 

Sala das Sessões, P7 de Março de 2019. 
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FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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