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DES'AC O 
Ao Exmo. Sr. 'refe o Municipal 

11 JUN. 2019 
(PRESIDENTE) 

Em 

REQUERIMENTO N.°: 	 1353 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE AS 
AÇÕES QUE VERSAM O CUMPRIMENTO 
DAS LEIS MUNICIPAIS N°. 7.744/2006 E 
10.52412013. 

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; 

CONSIDERANDO os direitos e deveres individuais e 
coletivos insculpidos na Constituição Federal; 
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CONSIDERANDO os inúmeros casos confirmado de dengue e 
Chikungunya neste município; 

CONSIDERANDO que a limpeza da cidade é dever de todos, 
mas que recai ao Poder Público a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada 
situação de iminente perigo à saúde pública; 

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

1) O município tem realizado a encampação e arrecadação 
de imóveis urbanos abandonados, nos termos da Lei Municipal 10.524/2013? 

11) Caso afirmativo: Quanto imóveis foram 
encampados e arrecadados até o presente momento? 

1.2) Caso negativo: Quais tem sido as medidas 
adotadas, pelo Poder Público, que visam a invasão de 
imóveis abandonados por pessoas em situação de rua ou 
ainda, de usuários/traficantes de drogas? 

2) Quais são as medidas adotadas pela Prefeitura para 
impor aos proprietários de imóveis abandonados a 
obrigação de vedar com tijolos ou grades de ferro as 
portas e janelas do imóvel conforme determina a Lei 
Municipal 7.744/2006? 

3) A Prefeitura, no exercício de seu poder de polícia tem 
procedido ao ingresso forçado em imóveis públicos e 
particulares, no caso de situação de abandono, ausência 
ou recusa de pessoa a fim de permitir o acesso de 
agente público, regularmente designado e identificado, 
quando se mostre essencial para a contenção das 
doenças? 

3.1) Caso afirmativo: Quantos imóveis foram 
objeto de ingresso forçado neste ano de 2019? 

3.2) 

S/S, 06 dejun 

FER ANDO DINI 
VEREADOR 


