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06 MAIO 2014 

REQUERIMENTO N.O: 	0882 	 : 

ASSUNTO: REQUERIMENTO SOBRE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA DA RUA MANOEL PERES COLAÇO, 

BAIRRO TERRAS DO SOL POENTE. 

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. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de 

Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, 

com o auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a 

fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 
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Estado de São Paulo 

este afirmou que o asfaltamento deveria aguardar a conclusão do novo 

N ° processo licitatório de pavimentação asfáltica. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se 

segue: 

1) Em que estágio está o novo processo licitatório, da 

pavimentação asfáltica? 

2) Este novo procedimento abrangerá a Rua Manoel 

Peres Colaço, localizado no Bairro Terras do Sol Poente? Em caso positivo, 

qual o prazo? Em caso negativo, por quê? 

S/S, 09 de abril de 2014. 

Fernando Dini 

1ereador 

PMDB 
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1 
Presidente: 

Em Hj de 	n. .,.. 	_.:.  de 2013. 

• 

SOBRE 
PERES 

POENTE, 

REQUERIMENTO N.°: 	221.4 

ASSUNTO: 	REQUERIMENTO 
ASFALTAMENTO 	DA 	RUA 	MANOEL 
COLAÇO, BAIRRO TERRAS DO SOL 
REGIÃO DA DA CAPUTERA. 

Considerando que os munícipes moradores da RUA 
MANOEL PERES COLAÇO, BAIRRO TERRAS DO SOL POENTE, REGIÃO 
DA CAPUTERA, vem reclamando que a rua apresenta buracos, poeira, lama 
(nos dias de chuva). 

Considerando que esta 	reivindicação, 	dos 
moradores, já somam décadas. 

Considerando que a poeira levantada invade as 
residências, causando problemas de respiração nas crianças e idosos. 

Considerando que a definição de VIAS PÚBLICAS 
se encontra na Lei 9.503/97, Anexo I, e na Lei Municipal .1\i",2 9.313/10, art. 2°, 
que informa que "VIA é superfície por onde transitam veículos, pessoas e 
animais, compreendendo a pista, a calçada, o acostamento, ilha e canteiro 
central. 

Considerando que a Rua já mencionada, Zona Leste 
de Sorocaba, apresenta a calçadas e os bordos da pista tomados pelo mato, 
impedindo o trânsito de pedestre e atrapalhando o tráfego local. 
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1. Quando que a Municipalidade irá executar 
efetivamente a limpeza da pista e exterminar as 
populações dos animais sinantropicos indesejáveis? 

2. Qual o intervalo entre uma limpeza e outra? 

3. Seria possível a execução emergencial, tendo 
em vista que para o pedestre as laterais da via é 
intransitável, não cabendo outra escolha do que 
caminhar na pista, levando perigo, principalmente, 
para as crianças e para os idosos? 

4. Qual o projeto que a nova administração tem 
para o local e em que período de tempo? 

5. A Municipalidade pretende regularizar o local 
com asfaltamento, assegurando ao pedestre a 
utilização dos passeios, passagens apropriadas das 
vias urbanas e calçadas para circulação? Se positivo, 
quando? Se negativo, por quê? 

6. No plano de pavimentação do município, se 
inclui o asfaltamento da rua mencionado? Se positivo, 
quando será realizado? Se negativo, qual o motivo? 

S/S. 09 de Setembro de 2013. 

Fernando Dini 
Vereador 

PMDB 
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