
CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DESAC O 
Ao Exmo. Sr. 're to Municipal 

APROVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 
	02 ABR. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	0,724 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A FALTA DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DA ÁREA PÚBLICA 
LOCALIZADA NA RUA DOMÊNICO MAFFEIS, NO 
PARQUE TRÊS MENINOS. 

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 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. 40•,  inciso XVIII, alínea "c" determina que compete ao Município 
executar obras de construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos 
florestais; 

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; 



que o presente requerimento seja 
etalhes possíveis, bem como que a 
'da LOM eArt. 104,2°e30 do 

ço de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE S ORO CABA 
ESTADO DE SÃd PAULO 

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 como direito de cada um; 

CONSIDERANDO que freqüentadores e moradores das 
proximidades da área pública localizada na Rua Domênico Maffeis, Parque Três 
Meninos, reclamam que o local está com vários problemas decorrentes da falta de 
manutenção, como mato alto e acúmulo de lixo e outros materiais, o que favorece a 
proliferação de insetos e animais como cobras, aranhas e escorpiões. 

CONSIDERANDO que o abandono do local pelo Poder 
Público, permitiu que o espaço que antes era utilizado para o lazer e para a prática de 
esportes pela população local, seja hoje utilizado como esconderijo de objetos furtados e 
como ponto de comercialização e uso de entorpecentes. 

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 realização de serviços de limpeza, roçagem e manutenção geral 
na área pública localizada na Rua Domênico Maffeis, Parque Três Meninos? 

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 manutenção geral? 

REQUER-SE, por 
plenamente respondido, com a indicação de todo 
resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 3 
RI). 

Sala das Sessões, O 

FERN NDO DINI 
VE ADOR 




