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Estado de São Paulo 

Despacho 

AP 
(PRESIDENTE) 

Em 	r 6 MAIO 2019 

REQUERIMENTO N.°: 1156 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO 
PREFEITO SOBRE A SITUAÇÃO DA 
ÁREA CONHECIDA COMO 
BARREIRO, LOCALIZADA NO 
BAIRRO VILA ASSIS. 

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 que a Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba, o art. 40,  V, alínea "f', determina que compete ao 
Município a limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo; 
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CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 
8.354, de 27 de Dezembro de 2007, determina que a Seção de Controle de 
Zoonoses deste Município é responsável pelo controle, prevenção e 
eliminação das populações de animais sinantrópicos indesejáveis; 

CONSIDERANDO que freqüentadores e 
moradores das proximidades da área conhecida como "Barreiro", na Vila 
Assis, 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 o surgimento de focos do mosquito Aedes Aegypti e a 
proliferação de outros insetos e animais como cobras, aranhas e escorpiões. 

CONSIDERANDO que o presente requerimento 
reitera os questionamentos já formulados pelo requerimento de n° 
2568/2018, respondido sem a indicação de uma solução concreta. 

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

1) É do conhecimento da Municipalidade que a 
área particular denominada "Barreiro", localizada no bairro Vila Assis, está 
com o mato alto e repleta de entulho? 

Em caso positivo, a Municipalidade pretende 	r 

executar a roçagem e a retirada do entulho no local, em consonância com o 
que determina a Lei Municipal n° 8.381, de 26 de fevereiro de 2008? 

a) Em caso positivo, quando? Informar dia, mês e 
ano. 

b) Em caso negativo, por quê? 

2) A Municipalidade pretende tomar alguma 
medida jurídica para solucionar esse problema que, ao que tudo indica, 
tomou-se crônico? 

a) Em caso positivo, quando? (dia/mês/ano) 

b) Em caso negativo, por quê? 
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3) A Municipalidade pode informar qual é a data 
da última roçagem e recolhimento de entulho? Em caso negativo, por quê? 

4) A Municipalidade pode informar qual é o 
intervalo entre as limpezas realizadas no local e qual o seu alcance, 
considerando que o local inclui área pública e área de preservação 
ambiental obrigatória? Em caso negativo, por quê? 

5) Qual o procedimento adotado pelo Setor de 
Controle de Zoonoses para prevenir e impedir a proliferação de animais 
sinantrópicos, diminuindo o risco de disseminação de doenças na referida 
área? Enviar relatórios de vistoria. 

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, § lO da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do RI). 

Sala das Se'sões, 10 de maio de 2019. 

/ 
Fernando Dini 

Vereidor - MDB 
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