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DES 
Ao Exmo. Sr. 

ACH 
refeito unicipal 

(PRESIDENTE) 

Em 
	28 MAIO 2019 

REQUERIMENTO N.°: 	1249 
ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE O ESVAZIAMENTO DO PISCINÃO DO 
PARQUE DAS ÁGUAS, NO JARDIM ABAETÉ. 

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 e 
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, 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. 4°., inciso XVIII, alínea "c" determina que compete ao Município 
executar obras de construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos 
florestais; 
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CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 4°., inciso XVIII, alínea "b" determina que compete ao Município 
executar obras de drenagem pluvial; 

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. 
4°, 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; 

CONSIDERANDO que o piscinão do Parque das Águas, 
no Jardim Abaeté, está praticamente seco, com poças de água, peixes mortos e lodo 
acumulado, situação que favorece a proliferação de insetos como o mosquito Aedes 
Aegypti e ocasiona um forte mau cheiro que se espalha por toda a área pública, pelas 
vias e casas localizadas nas proximidades. 

CONSIDERANDO que o Parque das Águas é a principal 
opção dos moradores da localidade para a prática de atividades ligadas ao lazer e ao 
esporte. 

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

1) Por que o piscinão do Parque das Águas, no Jardim 
Abaeté foi esvaziado? Existe uma rotina de manutenção que demande esse 
esvaziamento? 

Em caso de resposta positiva, qual a frequência desse 
procedimento de manutenção adotado pela Municipalidade? 

Em caso de resposta negativa, qual o foi o fato que causou 
o esvaziamento? Favor detalhar e indicar as medidas que serão efetivamente tomadas 
para evitar novas ocorrências nesse sentido 

2) É possível que a abertura da comporta que separa o 
piscinão do reservatório do Parque das Aguas restaure o nível normal do piscinão sem 
comprometer a sua função e a segurança do local? Caso a resposta seja positiva, 
informar quando tal medida pode ser adotada. (dia, mês e ano). 

3) Quais as providências efetivas que serão tomadas pelo 
Município para evitar o surgimento de focos que podem virar criadouro do mosquito 
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Aedes Aegypti no local? Favor informar o cronograma de tais medidas, detalhando dia, 
mês e ano. 

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 §3° 
do RI). 

Sala das SesSões, 24 'e maio de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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