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REQUERIMENTO Nº 1388/2021
Maringá, 29 de setembro de 2021.
O adiante nomeado, Vereador com assento à Câmara Municipal, no uso de suas
atribuições regimentais, ouvido o Egrégio Plenário, requer ao Exmo. Sr. Ulisses de Jesus Maia Kotsifas,
Prefeito Municipal, que informe a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, se há
possibilidade de adquirir equipamento de aferição sonora e oferecer curso de capacitação aos agentes
fiscais integrantes do quadro de servidores do Município.
Quanto ao pedido de aquisição de um equipamento para aferição sonora, informa-se que
a atividade fiscalizatória, no que se refere a denúncias de poluição sonora, ocorre de forma planejada
antecipadamente ou de forma preventiva. Nos casos em que há o agendamento junto ao denunciante para
que seja efetuada uma medição sonora, é necessário que os agentes públicos efetuem os procedimentos
estipulados pelas normas nacionais e internacionais, sob pena de cancelamento e nulidade dos atos
expedidos. Dentre as várias recomendações, sugestões e diretrizes expressas nas Normas Brasileiras –
NBR’s – e Normas Internacionais – IEC’s (International Electrotechnical Commission) – há a
imprescindibilidade de que o aparelho utilizado atenda a integralidade das citadas normas, o que não
ocorre com o instrumento que a Secretaria possui, sendo assim, atualmente os agentes públicos não
possuem respaldo legal para o atendimento das denúncias.
Ressalta-se que é indispensável que haja a aquisição de equipamentos que obedeçam,
sem exceção, todos os itens das normas, bem como que ocorra periodicamente cursos para
aperfeiçoamento dos agentes fiscais, no que se refere à coleta dos dados, e dos técnicos (engenheiros,
biólogos, etc.), no que se refere à emissão de laudos, visto que o embasamento das notificações e autos de
infrações ambientais tem que ser pautado no parecer/manifestação de um técnico legalmente habilitado
para tal serviço.
Anexas ao presente Requerimento, seguem as especificações dos instrumentos
necessários para realizar a medição dos níveis sonoros, em modelo de Termo de Regência para aquisição.
Atenciosamente, Vereador Flávio Mantovani.
Plenário Vereador Ulisses Bruder.
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