
Estado de São Paul 

DES'AC O 
À Exma. Sra.!'  e a Municipal 

APROVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 	22 A60. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	1763 

ASSUNTO: 	 SOLICITA 
INFORMAÇÕES DA EXMA. SRA. 
PREFEITA SOBRE O FUNDO DE 
APOIO AO MEIO AMBIENTE 
(FAMA). 

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, nos termos do Art. 23, VI 
e VII, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios: "proteger o meio ambiente e combater 
a poluição em qualquer de suas formas, bem como preservar as florestas, a 
fauna e a flora"; 
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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), ensejando a aplicação de sanções aos 
responsáveis por eventuais condutas e atividades lesivas, nos termos da Lei; 

CONSIDERANDO que o Fundo de Apoio ao 
Meio Ambiente (FAMA) foi instituído pela Lei Municipal n° 11.354, de 22 
de junho de 2016, com o objetivo de captar, centralizar e gerenciar recursos 
orçamentários para os programas e projetos destinados a implementar 
políticas ambientais que visem à preservação e conservação de ecossistemas 
naturais, a manutenção dos parques ecológicos, o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental, na recreação em contato com a natureza e 
de turismo ecológico, e assegurem a qualidade de vida e o bem-estar dos 
habitantes do Município de Sorocaba. 

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.022, 
de 8 de agosto de 2014, no seu artigo 1, institui normas gerais para as 
Guardas Municipais, disciplinando o § 8° do art. 144 da Constituição 
Federal, estabelecendo, no seu artigo 50,  inciso VII, as competências 
específicas das Guardas Municipais, respeitadas as competências dos órgãos 
federais e estaduais, notadamente quanto à proteção do patrimônio 
ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, com 
a adoção de medidas educativas e preventivas; 

CONSIDERANDO que compete à Guarda Civil 
Municipal de Sorocaba, através da Secretaria do Meio Ambiente, patrulhar 
de modo ostensivo e preventivo, as áreas de interesse ambiental existentes 
no Município, em especial as APPs - Áreas de Preservação Permanente, 
Parques Municipais, Nascentes e Mananciais, bem como, fiscalizar e autuar 
ações de maus tratos à animais domésticos e silvestres, ruídos internos e 
externos, degradação ambiental, poda e supressão de espécimes arbóreos, 
nos termos do Art. 1° do Decreto Municipal n° 21.700, de 11 de março de 
2015. 

CONSIDERANDO que os Agentes 
Fiscalizadores Ambientais são designados para esta função dentre os 
Guardas Civis Municipais, por Portaria do Secretário da Secretaria do Meio 
Ambiente - SEMA, nos termos do parágrafo único do Art. 10  do Decreto 
Municipal n°21.700, de 11 de março de 2015; 
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CONSIDERANDO que, atualmente, a 
fiscalização das infrações ambientais ocorridas no Município fica a cargo de 
apenas dois Agentes Fiscalizadores Ambientais, que contam com o suporte 
técnico interno dos demais Agentes Ambientais da SEMA. 

CONSIDERANDO que o atendimento do número 
de ocorrências demanda uma quantidade bem maior de Agentes de 
Fiscalização Ambiental, servidores públicos que, além de atuar em número 
insuficiente ante a enorme demanda, ainda enfrentam a falta de veículos 
adequados e de equipamentos básicos como roupas e calçados apropriados 
para o trabalho na mata; 

CONSIDERANDO que este Vereador, quando foi 
Secretário de Segurança e Defesa Civil do Município, encaminhou proposta 
de Projeto de Lei para a criação da Patrulha Ambiental (despacho n° 
363/2018 - P.A. 31478-5/2017), no intuito de incentivar os agentes de 
fiscalização ambiental a ingressar e permanecer na função, sendo que tal 
projeto sequer foi encaminhado para a apreciação da Câmara Municipal. 

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

1) Qual o valor arrecadado pelo Fundo de Apoio ao 
Meio Ambiente (FAMA), instituído pela Lei Municipal n° 11.354, de 22 de 
junho de 2016, desde a sua criação? Favor informar os valores por exercício 
fiscal. 

2) Quanto, do valor arrecadado pelo Fundo de 
Apoio ao Meio Ambiente (FAMA), foi investido na qualificação profissional 
dos Agentes de Fiscalização Ambiental e na compra de equipamentos 
adequados para o exercício das suas funções? Favor informar os valores por 
exercício fiscal. 

3) Quantos Agentes Fiscalizadores Ambientais 
foram designados para a função, por exercício fiscal, desde a publicação do 
Decreto Municipal n°21.700, de 11 de março de 2015? 

4) Quantos Agentes Fiscalizadores Ambientais 
estão no exercício da função atualmente? 
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5) São disponibilizados veículos para uso 
exclusivo no trabalho dos Agentes Fiscalizadores Ambientais? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar a 
quantidade, o modelo de cada veículo e suas especificações, a fim de 
possibilitar a verificação da sua adequação ao uso que se destinam, qual seja, 
o atendimento das ocorrências ambientais. 

b) Caso a resposta seja negativa, o que impede a 
disponibilização de veículos adequados parà o trabalho específico dos 
Agentes de Fiscalização Ambiental? 

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, § lO da LOM e Art. 104, § 	- §3° do RI). 

Sala das s, 14 de agosto de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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Senhor Presidente, 	pcvetarla • e Gesto Admtnlstraflva 

Sorocaba, 10 de setembro de 2019 

Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da Prefeita 

Em resposta ao requerimento n° 1763/19, de autoria dessa Presidência e aprovado 
por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o Fundo de Apoio ao Meio Ambiente 
(FAMA), informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos da SEMA - Secretar 	e 
Meio Ambiente, Parques e Jardins: 

PERÍODO VALOR 
01/06/2016 até 31/12/2016 R$ 33.309,65 

2017 R$488.357,39 
2018 R$ 1.309.488,44 

01/01/2019 até 31/08/2019 R$ 1.210.219,62 

2. 

PERÍODO VALOR 
01/06/2016 até 31/12/2016 R$ 0,00 

2017 R$0,00 
2018 R$4.100,00 

01/01/2019 até 31/08/2019 R$ 0,00 

Obs.: Em 2018 foi investido do Fama R$ 4. 100,00 no curso sobre o uso de 
Drones, em relação ao treinamento sobre fiscalização, atendimento de denúncias de maus tratos e 
resgate de animais silvestres foram realizados pelos técnicos da SEMA. Outra questão é 
referente aos equipamentos, foram disponibilizados GPS's, câmeras fotográficas, computadores, 
impressora, HD's externos e pendrive's. A SEMA não tem os valores por exercício fiscal, visto 
que alguns itens foram adquiridos por TCRA. 

3. Em 2015 eram quatro guardas-civis municipais e até 2018 eram no total seis. 

4. No momento são dois guardas-civis municipais. 

5. Foi disponibilizado um veículo. 

a) 1 veículo marca Volkswagen Gol 1.6. 

b) Não se aplica. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

tenciosamente, 

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 


