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REQUERIMENTO •° 2062 
ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE MOBILIZAÇÃO DE 
EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO PARA AVERIGUAR 
E, SE NECESSÁRIO, AUTUAR O PROPRIETÁRIO 
DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA NHONHÔ 
PIRES LINDEIRO À ESCOLA ESTADUAL 
MONSENHOR JOÃO SOARES, COM A 
FINALIDADE DE QUE O PARTICULAR 
PROVIDENCIE A SUA LIMPEZA E 
REGULARIZAÇÃO. 

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 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 a necessidade de sedimentar ações de 
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 estabelece em seu art. 4°, V, alínea "f", que compete ao Município a limpeza 
pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo, além de assegurar a todos os 
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cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, nos termos 
do Art. 178. da mesma Lei. 

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; 

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 Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 40,  inciso XVIII, alínea "a" determina que compete ao Município 
executar obras de abertura, pavimentação e conservação de vias públicas; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n°. 8.354/07 
determina que cabe à Seção de Controle de Zoonoses do Município de Sorocaba o 
controle, prevenção e eliminação de animais sinantrópicos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 4°., inciso V, alínea "e" determina que compete ao Município 
providenciar a iluminação pública; 

CONSIDERANDO que o terreno localizado na Rua 
Nhonhô Pires, ao lado da Escola Estadual Monsenhor João Soares, tem servido como 
local de descarte de grandes quantidades de areia e pedras, que se acumulam em 
grandes montes, aparentemente sem a compactação adequada e com risco de 
desmoronamento. 

CONSIDERANDO que, além da areia e das pedras, o 
imóvel acumula mato alto, entulho e lixo, o que resulta no aumento do número de 
animais sinantrópicos e também cria condições que permitem que o local sirva de 
esconderijo para delinquentes e dependentes químicos, comprometendo a segurança dos 
moradores e dos alunos que frequentam a escola estadual e o IFSP (Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo). 

CONSIDERANDO que a insegurança do local é 
agravada pela iluminação pública insuficiente da Rua Nhonhô Pires e pelo mato alto 
que também tomou as calçadas e parte da via. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 
a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe, fundamentadamente, o 
que segue: 
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1) É possível que a Municipalidade, por meio do seu setor 
competente, envie uma equipe de fiscalização até o imóvel localizado na Rua Nhonhô 
Pires, ao lado da Escola Estadual Monsenhor João Soares, com a finalidade de verificar 
in loco o acúmulo de areia, pedras, mato alto, entulho e lixo no local e, se necessário, 
autuar o proprietário para que tome as providências cabíveis, incluindo a limpeza das 
calçadas? 

a) Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para o 
envio da equipe de fiscalização? (Dia/mês/ano) 

b) Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que 
impede o envio da referida equipe de fiscalização? 

2) É possível que a Municipalidade, por meio do seu setor 
competente, providencie a ampliação dos pontos de iluminação pública Rua Nhonhô 
Pires, principalmente no entorno das escolas? 

a) Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para a 
efetiva ampliação dos pontos de iluminação pública na Rua Nhonhô Pires, 
principalmente no entorno das escolas? Favor informar dia, mês e ano. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar, 
detalhadamente, quais os motivos que impedem a efetiva ampliação dos pontos de 
iluminação pública na Rua Nhonhô Pires, principalmente no entorno das escolas. 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 

plenamente respondido, com a indicação et dos os detalhes possíveis, bem como que 

a resposta seja encaminhada no prazo lê 1 (A. . 34, § lO da LOM e Art. 104, § 21  e §3° 

do RI). 

Sala das S - ssões, 1,  de setembro de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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Go ge Maps  Escola Monsenhor Joao Soares 
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Gabinete da Prefeita 

GP-RIM- 2047/19 

Sorocaba, 16 de outubro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao requerimento nº 2062/19, de autoria dessa Presidência, e aprovado 
por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a possibilidade de mobilização de equipe 
de fiscalização para averiguar e, se necessário, autuar o proprietário do imóvel localizado na Rua 
Nhonhô Pires Lindeiro à Escola Estadual Monsenhor João Soares, com a finalidade de que o 
particular providencie a sua limpeza e regularização, informamos a Vossa Excelência com os 
esclarecimentos das secretarias: 

Secretaria da Segurança e Defesa Civil - SESDEC: 

A Seção de Fiscalização de Limpeza de Terrenos Particulares realizou 
fiscalização no local, tendo identificado estar limpo o terreno. Contudo, fora constatada 
necessidade de reparos no passeio e mureta, em desacordo com a Lei 1602/1970, motivo pelo 
qual fora lavrada a Intimação nº 3054/2019, ao respectivo proprietário. 

Depois de findado o prazo para adequação, novas ações fiscalizatórias serão 
realizadas. 

Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras - SERPO: 

A SERPO está no aguardo da manifestação da Concessionária de Energia para 
que seja realizada a ampliação na rede de energia no referido local. 

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

Atenciosamente, \ .e:# 

e-~__;_~--
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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