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ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 

REQUERIMENTO N.°: 2053 
.7 

ASSUNTO: REQUER QUE A EXCELENTÍSSIMA SENHORA 
PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE A 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N° 11.082/2015. 

r: 

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 n.° 11.082/2015, que dispõe sobre o 
funcionamento das feiras livres no Município de Sorocaba, está em vigor desde abril de 
2015; 

CONSIDERANDO que o Vereador subscritor já encaminhou cinco 
requerimentos e dois ofícios questionando a ausência de regulamentação da Lei n° 
11,082/2015, quais sejam: Requerimento n° 2090, em 08/10/2015, Requerimento n° 
2452, em 19/11/2015 e Requerimento n° 186, em 08/02/2017, Requerimento n° 1.212, 
de 04/05/2017, Requerimento n° 2.075, de 07/08/2017 e os Ofícios n° 255/2015, em 
08/04/2015, e n°649/2016; 

CONSIDERANDO que nem um dos requerimentos e ofícios acima 
citados foi respondido de forma objetiva, uma vez que nunca houve uma resposta 
definitiva da municipalidade sobre a efetiva regulamentação da Lei n° 11.082/2015. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiada a Excelentíssima 
Senhora Prefeita Municipal, solicitando nos informar o que segue: 

1) A Lei 11.082/2015, que dispõe sobre o funcionamento das feiras livres 
no Município de Sorocaba, já foi efetivamente regulamentada? 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar o número da norma 
regulamentadora, bem como a data da sua publicação. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar quais os motivos que 
impedem a integral e efetiva regulamentação da Lei n° 11.082/2015. Favor apresentar 
resposta detalhada. 

REQUER-SE, por fim, qu o presente requerimento seja plenamente 
respondido, com a indicação de todos os /ietalhes possíveis, bem como que a resposta 
seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, 1° da L•M e Art. 104, § 2° e §3° do RI). 

/ 
Sala das Sessões, 19 de setembro de 019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 2 



Gabinete da Prefeita 

GP-RIM-2045/19 

Sorocaba, 14 de outubro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento nº 2053/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a regulamentação da Lei 
Municipal nº 11.082/2015, informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos da Secretaria 
de Abastecimento, Agricultura e Nutrição - SEABAN: 

1. A Lei 11.082/2015, que dispõe sobre o funcionamento das feiras livres no 
município de Sorocaba, não foi efetivamente regulamentada; 

b) A SEABAN está em estudos junto a outras secretarias para finalizar a 
minuta do Decreto, que deverá passar por análise jurídica. Questões como a cobrança do preço 
público tem dificultado na elaboração e efetivação da regulamentação. 

"Art. 18 - O Poder Executivo, através de Decreto, fixará o valor mínimo 
mensal do metro quadrado, considerando as peculiaridades de cada feira, e o índice de correção 
monetária anual." 

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

Atenciosamente, 

' .,_JL_;..__,__,._ 

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 
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