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REQUERIMENTO N,°: 0396 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE RECAPEAMENTO ASFALTICO DA 
VIELA FRANCISCO BASTOS. DE 
OLIVEIRA, TRAVESSA DA RUA JOSIAS 
FERRAZ DE CAMARGO., LOCALIZADA NO 
BAIRRO BARCELONA. 

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 o art. 34, inciso IV,. da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba dispõe 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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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. 

Considerando que o art. 4°, inciso XVIII, da Lei Orgânica 
do Município de Sorocaba dispõe que: 

Art. 4° Compete ao Município: 

XVIII - executar obras de: 

a) 	abertura, pavimentação e conservação de 
vias;(grifei) 

c) construção e conservação de estradas, parques, jardins e 
hortos florestais; 

d) construção e conservação de estradas vicinais; 

Considerando que os munícipes, moradores da Viela 
Francisco Bastos de Oliveira, travessa da Rua Josias Ferraz de Camargo, localizada no 
Bairro Barcelona, neste Município, reclamam que referida via publica carece de 
manutenção, ou seja, aplicação de massa asfáltica, pois apresenta buracos em toda a sua 
extensão. 

Considerando, ainda, que os moradores da via pública 
mencionada têm muita preocupação que os buracos tomem-se foco de proliferação do 
mosquito Aedes Egypti, uma vez que a água da chuva lá fica empoçada. 

Considerando que, por este vereador, foram expedidos 
dois oficios informando o fato supramencionado (82/2015-FD e 150/2015-FD). 

Considerando  que este Vereadorfaz parte da Comissão de 
Saúde desta Câmara Municipal de Sorocaba. 

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue: 
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1) 	A Municipalidade pretende efetuar a manutenção 
(aplicação de massa asfáltica) da Viela Francisco Bastos de Oliveira, travessa da Rua 

Josias Ferraz de Camargo, situada no Bairro Barcelona? Se positivo, quando? Se 
negativo, por quê? 

Qual o projeto que a administração tem para o 
local? 

S/S, 03 de março oe 2016. 

Fern ndo Dm1 
Verea e o.r PMDB 'á 
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