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REQUERIMENTO N.°: 10,249 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, 
SINALIZAÇÃO E LIMPEZA DA RUA 
RAMON HARO MARTINI. 

Zz 

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 direito a informação está incluído nos 
direitos fundamentais de segunda dimensão, denominados de direitos sociais,' 
econômicos e culturais. Esses direitos impõem ao Estado (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) uma operação prestacional, voltada para a satisfação das 
carências da coletividade. 
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Considerando que os munícipes moradores e usuários da 
Rua Ramon Haro Martini vêm reclamando sobre a precariedade da via, com vários 
buracos, falta de sinalização horizontal e vertical. 

Considerando que a Rua Ramon Haro Martini é uma via 
coletora, onde absorve intenso tráfego de veículos provenientes dos diversos 
condomínios residenciais' ao seu redor, assim como o tráfego proveniente da ligação 
desta importante via com a Rodovia Raposo Tavares. 

Considerando que os munícipes moradores e usuários da 
Rua Ramon Haro Martini vêm alertando as autoridades administrativas sobre o perigo 
para os pedestres na travessia do trecho localizado na altura da ligação entre o Parque 
Três Meninos e do antigo Hospital Teixeira Lima. 

Considerando que 	o pedido de recapeamento asfáltica 
da Rua Ramon Haro Martini também é outra reivindicação dos moradores e usuários, 
além da sinalização da via. 

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 péssimas 
condições da via, incluindo sinalização, Rua Ramon Haro Martini , importante via 
coletora onde absorve, intenso tráfego de veículos provenientes dos diversos 
condomínios residenciais ao seu redor, assim como o tráfego' proveniente da ligação 
desta importante via com a Rodovia Raposo Tavares? Se negativo, por quê? Se positivo, 
o que pretende fazer a municipalidade a respeito desta deficiência? 

2) 	A municipalidade tem data certa para o recapeamento 
asfáltica da rua mencionada? Se negativo por quê? Se positivo, quando seria feito? 
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3) A municipalidade tem data certa para reforçár a 
sinalização vertical e horizontal da rua mencionada? Se negativo,  por quê? Se positivo, 
quando seria feito? 

4) O que pretende a municipalidade fazer sobre o 
perigo para os pedestres na travessia do trecho localizado na altura da ligação entre o 
Parque Três Meninos e do antigo 11ospitaI Teixeira Lima? Existe algum projeto neste 
sentido? Se não negativo, por quê? Se positivo, quando seria feito? 

S/S, 18 de fevereiro 	2016. 

Ferna'o Pini 
Ver ador 

PMDB 
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