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       D e s p a c h o 

 

     _____________________________ 

 

     ____________________________ 

     (PRESIDENTE) 

 

     Em _________________________ 

 

 

 

 

   REQUERIMENTO N.º:  

 

 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO  PREFEITO 

SOBRE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA  DA 

RUA GUSTAVO SCHEREPEL DO BAIRRO 

DA VILA HORTÊNCIA. 

 

 

 

   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; 

   Considerando que o Código de Trânsito em seu art. 24, 

inciso II, determina ao Poder Público Municipal, no âmbito de sua circunscrição, 

planejar a circulação e segurança dos pedestres e ciclistas. 

   Considerando que a Lei Federal 9.503/97 em seu art. 80, 

inciso II, determina ao Poder Público Municipal, no âmbito de sua circunscrição, 

sempre que necessário, a colocação, ao longo da via, sinalização destinada a condutores 

e pedestre. 
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   Considerando que o art. 68 do Código de Trânsito 

Brasileiro, assegura ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das 

vias urbanas para circulação. 

   Considerando que a Lei 10.098/2000 Estabelece normas 

gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

 

    Considerando que o art. 1º da Lei 10.098/2000 estabelece 

que as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 

barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 

construção e reforma de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação. 

 

   Considerando que moradores pleiteiam , que a Rua 

Gustavo Scherepel, do bairro da Vila Hortência, seja recapeadas (manta asfáltica) 

assim como fazer os devidos rebaixamentos  das guias para acessibilidade. 

 

 

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

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

 

  1) A municipalidade tem conhecimento das condições da 

falta de acessibilidade e da manta asfáltica referente a Rua Gustavo Scherepel do 

bairro da Vila Hortência? Se negativo, por quê? Se positivo, o que pretende a 

municipalidade a respeito desta deficiência? 

 

  2) A municipalidade tem data certa para recapeamento 

asfáltica da rua mencionada? Se negativo por quê? Se positivo, quando seria feito? 

 

 

 

S/S, 02 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

Fernando Dini 

Vereador  

PMDB 


