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REQUERIMENTO N°  0408 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE A MANUTENÇÃO DA CICLOFAIXA 
DA AVENIDA DR. ARMANDO 
PANNUNZIO, EM ESPECIAL, NA ALTURA 
DO NÚMERO 1803. 

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 a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba em seu artigo 4°, incisos XIII e XVIII e dispõe que: 

Art. 4° Compete ao Município: 

XIII - realizar de apoio às praticas desportivas; 

XVIII - executar obras de: 

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

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

Considerando que os munícipes têm reclamado da falta de 
manutenção da ciclofaixa da Avenida Dr. Armando Pannunzio, em especial, na altura 
do no 1803. 

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

REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que segue: 	. 

1) 	A Municipalidade pretende efetuar a manutenção 
da ciclofaixa da Avenida Dr. Armando Pannunzio, em especial, na altura do n° 1803, 
necessária para seu uso regular, como por ,  exemplo, consertando o piso que está 
cedendo, podando a grama que está invadindo referida área? (fatos em anexo) 

Em caso positivo., quando? 
Em caso negativo, por quê? 

.2) 	Qual o projeto que a administração tem para toda a 

extensão da ciclofaixa e qual é a previsão para sua e cução? 
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Fernando Dini 
Vereador PMDB 
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Sorocaba/SP,, 19 de fevereiro de 2.016. 

Prezado Senhor, 

Ref.: recuperação e manutenção de ciclofaixa da Avenida Dr. Armando Pannunzio 

A Jundiá Transportadora Turística Ltda, estabelecida à Av. Dr. 
Armando Pannunzio, n° 1.803, por ser diretor Sr. André Luís Abi Chedid, conhecedor dos 
excelentes serviços prestados por V.Sa. aos munícipes desta cidade, vem respeitosamente à 
sua presença, pedir seu apoio no intuito de interceder junto ao setor de obras da Prefeitura 
de Sorocaba para que seja realizada manutenção na ciclofaixa da Avenida Dr. Armando 
Pannunzio, especialmente na altura do n° 1803, visto que, como é possível observar pelas 
fotos anexas, o piso da mesma está cedendo, criando buracos que permitem o acúmulo de 
água (possíveis criadouros de mosquitos transmissores de doenças) e proporcionando ainda 
o risco de quedas a pedestres e ciclistas, verificasse ainda que a grama está invadindo a 
área destinada à ciclofaixa, o que é uma situação penosa já que é um importante espaço 
destinado ao uso de todos os munícipes, que proporciona facilidades e especialmente 
segurança quando do uso da bicicleta como meio alternativo de transporte, bem como 
proporciona momentos de lazer e recreação às famílias. 

Certos de sua compreensão, antecipadamente agradecemos e 
aproveitamos para manifestar nossos protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente, 

Jun.Tiansportadora Turística Ltda 

Ao 
Sr. Vereador Fernando Dini 
Câmara Municipal de Sorocaba 
SOROCABA/SP 
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Ciclofaixa da Av. Dr. Armando Pannunzio, altura do n° 1803 - 19.02.2016 (2 fotos) 
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