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REQUERIMENTO N.O: 0398 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DOS VEÍCULOS SOB 
A RESPONSABILIDADE DO GUINCHO 9 
DE JULHO, ESTACIONADOS NA RUA 
RICARDO MADUREIRA MOREIRA, 
JARDIM REFÚGIO 

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; 

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 o art. 4°, inciso XXI, da Lei Orgânica 
do Município de Sorocaba dispõe que compete ao Município regulamentar a utilização 
de vias e logradouros públicos. 

Considerando que o art. 1° da Lei n° 8.397, de 14 de 
março de 2008. (Regulamentada pelo Decreto n° 22.087/2015) estabelece: 

Art. 1° Ficam obrigados os estabelecimentos públicos ou 
privados, responsáveis pelo depósito de veículos e motos 
apreendidos em virtude de lei, a estacionarem ou 
deposita1rem referidos bens em local coberto. 

Considerando que a Lei Municipal N° 8.354, de 27 de 
Dezembro de 2007, determina que à Seção de Controle de Zoonoses deste Município 
compete o controle, a prevenção e a eliminação das populações de animais 
sinantrópicos indesejáveis. 

Considerando que os mufícipes, moradores ou 
frequentadores da Rua Marcos Madureira Moreira, localizada no Jardim Refugio, 
informam que ficam impedidos de nela estacionar, uma vez que veículos que estão sob 
a guarda da empresa "Guincho Nove de Julho" ficam, permanentemente, estacionados 
nareferida via publica. 

Considerando que os moradores do bairro têm muita 
preocupação que referidos veículos tornen-se foco de proliferação do mosquito Áedes 
Egypti, uma vez que lá são deixados em abandonado, sujeitos a ação do tempo e de 
vândalos.  

Considerando que a empresa mencionada é reincidente, 
em decorrência do Ofício n° 511/2015 FD. 

Considerando que este Vereador faz 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: 

1) 	A Municipalidade tem conhecimento de que 
veículos que estão sob a responsabilidade da empresa "Guincho 9 de Julho" estão sendo 
estacionados, de forma permanente, na Rua Ricardo, Marcos de Madureira Moreira? Se 
positivo, qual a medida que a municipalidade pretende tomar? Em caso negativo, por 
quê? 
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	 2) 	A Municipalidade tem conhecimento que a 
empresa "Guincho 9 de Julho é reincidente? Em caso positivo, ela foi ou está sendo 
multada pela infração? Em caso negativo, por quê? 

3) Qual a providencia jurídica a Municipalidade tomará 
quanto ao problema? E qual o prazo previsto para sua efetivação? 

S/S,O3dem. çod- 016. 

Fernan o o Dini 
Vereado PMDB 

3 



amara Munícip#a[de Sorocaba 
GABINETE DO VEREADOR FERNANDO DINI 

OFÍCIO N°51112015 - FD 

E- 	 4 

orocaba, 24 de agosto-lie 205 

Ilustríssimo Senhor 
Renato Gianoila 
Presidente da URBES 
Sorocaba - SP 

Dirigirno-nos respeitosamente a Vossa Senhoria, para informar de que 

nos chegou a conhecimento que na Rua Ricardo Marcos Madureira Moreira, Jd Refugio vários 

veículos ficam estacionados na mencionada via durante todo o dia, conforme demonstramos na 

foto anexa. 	 - 

Os reclamantes nos informam de que deixam de estàcionar no trecho 

em questão, causando-lhes problemas, pois os veículos que aparecem na foto estariam sob a 

responsabilidade do Guincho .9 de Julho, porém, não estacionados nó pátio da empresa. 

Tal situação está sendo questionada pelas pessoas que nos 

apresentaram a situação, sobre a legalidade ou nãó da empresa estar usando de tal 

expediente. 

Do exposto, rogamos que nós informe a respeito com o intuito de nos 

reportarmos aos interessados.  

Sendo só o que se apresenta de momento,, e certos de contarmos com 

o apoio de Vossa Senhoria, despedimD-nos reiterando expressões de elevada estima e 

consideração. 	 - 

Atenciosar4ient, 

FERNANDO 'DÍNI 

VERÈADOR 

PMDB - 


