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Estado de São Paulo 

15 DESPA HO 

Presidente: 

Em () _'  de 	ia 	; de 2013. 

 

 

REQUERIMENTO N.°: 	2457  

 

É 
F-i 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 

SOBRE A SITUAÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA 

DO LAVA-PÉS. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba 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 art. 4°, incisos VIII, alínea "c", da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município a 

construção e conservação de estradas, parques, jardins e hortos florestais. 

Considerando que a Secretaria de Serviços Públicos 

(SERP) responde pela manutenção dos parques e áreas de lazer. 

Considerando que a Pista de Caminhada no entorno do 

Córrego do Lava-pés, localizada na Avenida Carlos Sonetti, necessitava de 	«~ 
Este Impresso foi confeccionado 

com papel 100% reciclado. 
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No 	
REQUEIRO  à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 

segue: 

1) A municipalidade tem conhecimento da falta de 

manutenção da pista de caminhada? Se positivo, qual a razão da falta de 

manutenção? 

2) A municipalidade tem planos de, além da 

manutenção, fazer uma revitalização total da pista, tornando esta seguro e 

adequada para a prática de atividade física? Se negativo, por quê? Se positivo, 

quando será feito? 
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3) No caso de haver revitalização, a iluminação pública 

da pista de caminhada será melhorada? Se negativo, por quê? Se positivo, 

Como será feito? 
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4) A Prefeitura tem conhecimento se houve outros 

casos de acidentes na pista de caminhada? Se positivo, quais os casos? 

S/S. 02 de outubro de 2013. 

Fernando Dini 

Vereador 
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Este impresso foi confeccionado 
com papel 100% reciclado. 



Vilma Helena Martins 
E com muita indignação em relação ao descaso do poder público municipal que venho relatar ao Sr vereador que muito prometeu para nós 
moradores da zona leste da cidade onde recebeu a maioria dos seus votos, venho pedir para que tome providências em relação ao córrego da 
Avenida Carlos Soneti onde muitos moradores utilizam a pista para fazerem caminhadas, como eu utilizo diariamente pois sou moradora do Jardim 
Prestes de Barros e hoje pela manhã ao passar pela primeira ponte quando pisei a lajota afundou e feriu minha perna, nada de grave aconteceu a 
não ser o machucado na perna, porém penso que se fosse uma pessoa idosa teria quebrado a perna ali, pois o reflexo que tive de puxar 
rapidamente urna pessoa idosa não teria.Então venho pedir ao nobre vereador que intervenha em nome dos moradores da zona leste para que 
façam reparos necessários para que nada de mais grave aconteça! 

Rua Tibúrcio Gabriel Torres Monteiro, 720, Prestes de Barros / 18015-075 

Vilma Helena Martins 34113269 ou 981462533 
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