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ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE 
FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR E, SE 
NECESSÁRIO, AUTUAR O PROPRIETÁRIO DO 
IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA HORTÊNCIA 
PIAYA MARTINEZ, LINDEIRO AO IMÓVEL DE 
NÚMERO 590, NO JARDIM PRESTES DE BARROS, 
COM A FINALIDADE DE QUE O PARTICULAR 
PROVIDENCIE A SUA LIMPEZA. 

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 de 
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 estabelece em seu art. 40,  v, alínea "f', que compete ao Município a limpeza 
pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo, além de assegurar a todos os 
cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, nos termos 
do Art. 178. da mesma Lei. 

CONSIDERANDO que o imóvel localizado na Rua 
Hortêncio Piaya Martinez, ao lado do número 590, no Jardim Prestes de Barros, parece 
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abandonado e acumula mato alto e lixo, situação que tem incomodado bastante seus 
vizinhos, na medida em que motivou o aumento considerável de insetos e outros 
animais sinantrópicos, como aranhas e escorpiões, que inevitavelmente invadem as 
residências e terrenos vizinhos, expondo os moradores e transeuntes que passam pelo 
entorno à riscos desnecessários. 

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; 

CONSIDERANDO que no interior do mesmo imóvel 
existe uma piscina, também abandonada, que acumula água sem tratamento das chuvas 
e se converteu num grande foco de proliferação de insetos transmissores de doenças 
como a dengue. 

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, envie uma equipe de fiscalização até o imóvel localizado na Rua Hortêncio 
Piaya Martinez, no Jardim Prestes de Barros, com a finalidade de intimar o proprietário 
para que providencie a limpeza do local? 

Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para o envio 
da equipe de fiscalização? (Dia/mês/ano) 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que impede o 
envio da referida equipe de fiscalização? 

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 (Art. 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §30 

do RI). 

Sala das Sessões, 06  eSW.  ço de 2019. 

FERN DO DINI 
VEREADOR 
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