
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACIO 
Ao Exmo. Sr. P efeití Municipal 

VADO 
(PRESIDENTE) 

REQUERIMENTO N.°: 

Em 	 I9 MAR, 2019
Àj  

L0569 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
PRESTE INFORMAÇOES SOBRE AS 
AÇÕES QUE VERSAM O CUMPRIMENTO 
DA LEI MUNICIPAL N°. 9.166/2010, QUE 
TRATA A ÁREA ESCOLAR DE 
SEGURANÇA COMO PRIORIDADE 
ESPECIAL, NESTE 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 auxílio do Tribunal de Contas ou órgão 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 a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o indesviável interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos sociais; 

CONSIDERANDO os direitos e deveres individuais e 
coletivos insculpidos na Constituição Federal; 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n°. 9166, de 15 
de junho de 2010 estabelece a área escolar de segurança como espaço de prioridade 
especial do Poder Público Municipal e dá outras providências; 

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

1) 	Quais são as ações que são realizadas, de forma 
sistemática,  pelo Poder Público Municipal, e, que versam a proteção escolar de 
segurança com a finalidade de proporcionar a tranquilidade a alunos, professores e pais? 

a) Caso existentes, essas ações são desenvolvidas por 
quais Secretarias Municipais? 

b) Caso inexistentes: o que impede a articulação da rede 
para construção dessas ações? 

2) Todas as escolas que compõem a rede municipal de 
ensino possuem placas fixadas em suas proximidades que as identifique como área de 
segurança? 

Caso negativo: informar os motivos que levam a 
inviabilização do cumprimento da referida Lei e como o Poder Público pretende se 
organizar para efetivar os ditames legais. 

3) Quantas foram as penalidades aplicadas pelo Poder 
Público e que foram decorrentes do "controle rígido" referentes ao desrespeito aos 
limites de velocidade no entorno das unidades escolares do município nos últimos 12 
(doze) meses (vide Inc. 1, do Art. 40  da Lei)? 

4) É possível que a Guarda Civil Municipal, através da 
competente Patrulha de Trânsito e Ronda Escolar faça trabalho preventivo e sistêmico 
no entorno das unidades escolares? 

Caso afirmativo: De que maneira esse trabalho é 
organizado pela logística da Guarda Civil Municipal? Ainda: de que forma se organiza a 
fiscalização pelo cumprimento de eventuai ordens de serviço que garantam esse 
patrulhamento? 

S/S, l8dem ço d 2019. 

FERN NDO DINI 
VE" ADOR 


