
ESTADO DE SÃO PAULO 

CÂMARA MUNICIPAL DEOROCABA 

(PRESIDENTE) 

Em 
	2 7 JUN. 2019 

Requerimento n.°: 	1 461 

ASSUNTO: SOLICITA DO SR. PREFEITO 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONVÊNIO EXISTENTE 
ENTRE A MUNICIPALIDADE E A ENTIDADE SOS - 
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS DE SOROCABA PARA 
O FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP - (CENTRO 
DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA) NO BAIRRO 
VILA RICA. 

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 seu 
art. 4°., inciso XII, determina que compete ao Município realizar serviços de assistência 
social, diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições 
fixadas em lei municipal; 

CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 8.270, de 30 de julho de 2007, 
com as alterações propostas pela Lei n° 11,768, de 30 de julho de 2018, que condiciona a 
instalação dos Centros de Referência Especializado em assistência e atendimento à 
População em Situação de Rua do 1° Anel Viário, das Zonas Residenciais 1 e 2 e da Zona 
Comercial à realização de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - e Relatório de 
Impacto de Vizinhança - RIVI. 
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CONSIDERANDO que o gabinete do Vereador que a esta subscreve foi 
procurado por vários munícipes que residem no bairro Vila Rica relatando que, desde a 
instalação do Centro POP, o bairro tem sofrido com o aumento das ocorrências policiais 
decorrentes de atos de vandalismo, atentado violento ao pudor, furtos e roubos. 

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

1) A realização de convênio entre a Municipalidade e a entidade SOS - 
Serviço de Obras Sociais de Sorocaba para a instalação do Centro POP - (Centro de 
Referência Especializado para População em situação de rua) no bairro Vila Rica foi 
precedida da realização de Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV - e Relatório de 
Impacto de Vizinhança - RIVI, conforme determinado na Lei n° 8.270, de 30 de julho de 
2007, com as alterações propostas pela Lei n° 11,768, de 30 de julho de 2018? Favor 
encaminhar cópia do termo de convênio e dos respectivos estudos de impacto na 
vizinhança. 

2) Independentemente da resposta do item anterior, qual é a data de 
vencimento do referido convênio? O convênio vai ser renovado? Em que termos? 

3) A Municipalidade possui dados específicos sobre as ocorrências 
policiais no bairro Vila Rica antes e depois da instalação do Centro POP, notadamente 
em relação a atos de vandalismo, atentado violento ao pudor, furtos e roubos? 

Caso a resposta seja positiva, favor apresentar relatório detalhado 
discriminando as ocorrências policias no bairro Vila Rica do período de 12 (doze) meses 
anterior ao início das atividades do Centro POP até o dia de hoje. Favor apresentar 
relatório detalhado, indicando a natureza e o número das ocorrências policiais mês a mês, 
a fim de permitir se houve, realmente, aumento nos índices de criminalidade do bairro 
após o início das atividades do Centro POP. 

Caso a resposta seja negativa, quais os motivos que impedem a 
Municipalidade de manter o registro das ocorrências criminais no bairro Vila Rica, tendo 
em vista que tais informações são imprescindíveis para a formulação de uma política 
efetiva de segurança pública? Faver apresentar justificativa detalhada e devidamente 
documentada. 

REQUER-SE, p.r fi , que o presente requerimento seja plenamente 
respondido, com a indicação d; todos os detalhes possíveis, bem como que a resposta 
seja encaminhada no prazo le.a1 (Art. 34, § 1 da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do RI). 

Sala das Sesses, 24 ,e junho de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 


