
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DE PAVHO 
À Exma. Sr. Pref ,  ita Municipal 

APROVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 	22 A60. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 	• 1 761 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE A 
LIMPEZA, A ROÇAGEM E A 
POSSIBILIDADE DE URBANIZAÇÃO DA 
ÁREA PÚBLICA LOCALIZADA NO 
CRUZAMENTO DA RUA HELENO DE 
BARROS COM A RUA JOSÉ DA SILVA, 
PIAZZA DI ROMA II. 

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 
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Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

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 a Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba, o art. 4°, V, alínea 'f', determina que compete ao 
Município a limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba, no seu art. 40•,  inciso XVIII, alínea "c" determina 
que compete ao Município executar obras de construção e conservação de 
estradas, parques, jardins e hortos florestais; 

CONSIDERANDO que moradores das 
proximidades da área pública localizada no cruzamento da Rua Heleno de 
Barros com a Rua José da Silva, Piazza di Roma II, vieram até o gabinete 
deste Vereador e relataram que o local continua abandonado pelo Poder 
Público Municipal, situação essa que perdura por vários anos e resulta no 
acúmulo de lixo e entulho em meio ao mato alto, favorecendo a 
proliferação de insetos e animais sinantrópicos como cobras, aranhas e 
escorpiões. 

CONSIDERANDO que a precariedade da 
conservação do local, aliada à iluminação pública deficiente, permite a sua 
utilização por usuários e traficantes de drogas, situação que se torna ainda 
mais grave pela proximidade da referida área com a Escola Estadual 
Professor Rafael Orsi Filho. 

CONSIDERANDO que, em 07/12/2015, por 
meio do Oficio n° 654/2015 - FD, o Vereador que a este subscreve 
solicitou ao então Secretário de Serviços Públicos do Município que fosse 
providenciado o corte do mato, a limpeza e a urbanização da referida área 
pública, tendo em vista que a população local já reivindicava a sua 
transformação em uma praça, com implantação de um playground e uma 
academia ao ar livre. 
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CONSIDERANDO que este Vereador já 
questionou o Município sobre a viabilidade de implantação de melhorias no 
local por meio do requerimento de n° 1750/2016, de 08/08/2016, recebendo 
como resposta a informação que a área foi limpa em 23/08/2016 e que 
seriam realizados estudos futuros para avaliação da viabilidade financeira 
do pleito, sem nenhuma medida concreta até hoje. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja 
oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe, 
fundamentadamente, o que segue: 

1) É possível que a Municipalidade, por meio do 
seu setor competente, em caráter emergencial, realize efetivamente serviços 
de limpeza, roçagem e manutenção geral na área pública localizada no 
cruzamento da Rua Heleno de Barros com a Rua José da Silva, Piazza di 
Roma II? 

a) Caso a resposta seja afirmativa, há previsão 
para a efetiva realização dos serviços de limpeza, roçagem e manutenção 
geral? (Dia/mês/ano) 

b) Caso a resposta seja negativa, qual o motivo 
que impede a efetiva realização dos serviços de limpeza, roçagem e 
manutenção geral? 

2) É possível que a Municipalidade, por meio do 
seu setor técnico competente, providencie a instalação de uma academia ao 
ar livre e de um playground na área pública localizada no cruzamento da 
Rua Heleno de Barros com a Rua José da Silva, Piazza di Roma II? 

a) Caso a resposta seja positiva, quando a 
academia ao ar livre e o playground serão instalados? Favor informar dia, 
mês e ano. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar 
detalhadamente quais os motivos que impedem a instalação de uma 
academia ao ar livre e de um playground na área pública localizada no 
cruzamento da Rua Heleno de Barros com a Rua José da Silva, Piazza di 
Roma II. 
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REQUER-SE, por fim, que o presente 
requerimento seja plenamente respondido, com a indicação de todos os 
detalhes possíveis, bem como que a r- s sosta seja encaminhada no prazo 
legal (Art. 34, § lO daLOM e Art. 104, 	e §3° do RI). 

Sala das Ssões, 12 de agosto de 2019. 

FE 	DO DINI 
VEREADOR 
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