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ASSUNTO: 	INFORMAÇÕES 	AO 
PREFEITO SOBRE A SEGURANÇA NAS 

CICLO VIAS. 

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, afiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que a Constituição Federal (CF) determina 
em seu art. 144, que a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública .e da incolumidade das pessoas e 
do patrimônio, 

Considerando que a Constituição Federal determina em 
seu art. 144, § 8°, que os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à 
proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. 

Considerando que o Art. 4°, caput, incisos 1, II e IV, da 
Lei Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete ao Município, legislar 
sobre assuntos de interesse local, suplementando a legislação federal e a estadual no que 
couber, assim como instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, 
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serviços e instalações, conforme dispuser a lei; 

Considerando que o Art. 33 da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba determina que Art. 33, caput, e incisos XIII, cabe à Câmara 
Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar sobre as matérias de competência do 
Município, especialmente no que se refere a guarda municipal destinada a proteger 
bens, serviços e instalações do Município; 

Considerando que o Art. 61, caput, inciso XVII, da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba determina que o Prefeito, para garantir o 
cumprimento de seus atos, deve, motivadamente, acionar a Guarda Municipal. 

Considerando que o Art. 128 da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba determina que o Município constituirá uma Guarda Municipal, a 
qual se denomina, Guarda Civil Municipal, como força auxiliar, destinado à proteção de 
seus bens, serviços 'e instalações, subordinado diretamente ao Prefeito. 

.-. 
Considerando que o Código de Processo Penal (CPP) 

determina em seu art.. 301 que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus 	N 
agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 

Considerando que devido à premissa do art. 301 do CPP a 
Guarda Municipal de Sorocaba, não obstante atuar também como força auxiliar, 
destinado à proteção de seus bens, serviços e instalações, atua efetivamente ao combate 
a criminalidade, promovendo diversos flagrantes contra traficantes, homicidas ê ladrões, 
dentre outras. 

Considerando que, por força do art. 144, da CF o 
Município tem o dever de promover a segurança pública da cidade. 

Considerando que a cidade de Sorocaba é detentor de 
umas das maiores malhas de ciclovia do país, com 115 km de extensão. 

Considerando que muitas destas ciclovias têm• uma 
iluminação deficitária e a malha da ciclovia em muitos pontos se encontra em má estado 
de conservação: - 

Considerando quê pela baixa iluminação pública, 
marginais aproveitam a se esconder para promover o roubo de bicicletas 

Considerando que foi noticiado pela TV TEM, no dia 16 
de julho de 2014, uma ampla reportagem sobre o elevado índice de roubos de bicicleta. 

Considerando que estes eventos de roubos estão afastando 
os munícipes das ciclovias,subutiizando-as. 	 - 	
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N° 	 REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) A' municipalidade tem o conhecimento do grande índice 
de roubos de bicicletas nas ciclovias? Se negativo, qual o motivos? Se positivo qual a 

• 	ação da Prefeitura para combater esta prática e atrair os usuários da ciclovia? 

2) A Municipalidade pretende fazer a revitalização da 
ciclovia? Se negativo, qual a razão. Se positivo, quando e como será realizado? 

3) Muitos trechos, como da Rua Paes de Linhares, apresenta 
• 	perigo aos usuários da ciclovia. A Municipalidade pretende alterar tais trechos? Se 

negativo, qual a razão Se positivo, quando e como será realizado? 

4) Qual o plano de ação para o futuro da ciclovia? 
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