
Estado de São Paulo 

DESP . CH 
Ao Exmo. Sr. Prefeito unicipal 

APOVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 
	25 JUN. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	1428 

ASSUNTO: 	 SOLICITA 
INFORMAÇÕES DO EXMO. SR. 
PREFEITO SOBRE AS MEDIDAS 
EFETIVAS DE PREVENÇÃO 
CONTRA AS QUEIMADAS NA 
CIDADE DE SOROCABA. 

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 a Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba, no art. 40,  XV, determina que é competência do 
Município realizar atividades de defesa civil, inclusive a de combate a 
incêndios e prevenção de acidentes naturais, em coordenação com a União e 
o Estado; 
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos 
os munícipes e dever do Poder Público Municipal (Art. 129 da LOM), que 
deverá garantir o referido direito por todos os meios ao seu alcance, inclusive 
pela promoção do respeito ao meio ambiente e pelo controle da poluição 
ambiental (Art. 130, II da LOM). 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 
10.151, de 27 de junho de 2012, proíbe a realização de queimadas no 
Município de Sorocaba e, dentre outras disposições, determina em seu artigo 
100  que compete à Prefeitura Municipal a fiscalização, a lavratura dos Autos 
de infração e imposição de multa, o apoio ao Corpo de Bombeiros no 
combate às queimadas e a realização de ações junto à comunidade para 
formação de brigadistas e agentes multiplicadores ambientais para a 
prevenção de incêndios; 

CONSIDERANDO que, durante o inverno 
(notadamente no mês de junho de cada ano), as condições climáticas 
favorecem a baixa umidade relativa do ar, potencializando o risco de 
queimadas e incêndios. 

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

1) Quais as medidas que atualmente estão sendo 
tomadas pela municipalidade no sentido de prevenir a ocorrência de 
queimadas e incêndios no Município? 

2) Quantos autos de infração foram lavrados em 
decorrência de queimadas em 2017, 2018 e 2019 e quantas multas foram 
aplicadas no mesmo período? Qual o valor total arrecadado com as multas? 
Favor detalhar a resposta, apresentando as informações solicitadas mês a 
mês. 

3) Quantas ocorrências de queimadas foram 
denunciadas ao município em 2017, 2018 e 2019? Favor detalha a resposta 
indicando a quantidade de denúncias a cada mês, bem como especificando 
qual o canal de comunicação utilizado. 

4) Existem, atualmente, tratativas no sentido de 
estabelecer medidas de colaboração entre a Prefeitura e o Corpo de 
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Bombeiros para coibir as queimadas no município, notadamente no sentido 
de conscientizar a população sobre os riscos decorrentes do lançamento de 
balões durante as festividades culturais típicas do mês de junho? 

REQUER-SE, por fim, que o presente 
requerimento seja plenamente res'sdido, com a indicação de todos os 
detalhes possíveis, bem como que. res. . sta seja encaminhada no prazo legal 
(Art. 34, § 1° da LOM e Art. 104, 2° e 3° do RI). 

Sala das Sessões, 17 de junho de 2019. 

3 


