
(PRESIDENTE) 

DESPACHO 

REQUERIMENTO N.: 2172 

ASSUNTO:: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE OS EMPREENDIMENTOS DE MORADIAS 
APROVADOS, LOCALIZADOS NA RUA BELMIRA 
LOUREIRO ALMEIDA E NA RUA DEMERCINDO 
ALVES DA SILVA, AMBOS DO BAIRRO 
PIRATININGA 

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 os munícipes moradores Da Rua Belmira 
Loureiro Almeida, Jd. Piratininga, e seu entorno, vem reclamando da falta de 
informações oficiais quanto a construção de vários prédios sendo efetivados pelas 
Construtoras Cardoso, FOC e Planeta, com referência ao pacto do trânsito e na demanda 
de serviços público no local. 

Considerando que neste local serão construído aproximadamente 
12 edifícios residências. 
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Torre edifício Zancolan, Construtora 
Cardoso e Telo Rua Belmira Loureiro 
Almeida 

Três Torres, condomínio Reserva 
Moncaio — Construtora Planeta, rua 
Demercindo Alves da Silva 
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Oito Torres, do condomínio Easy 
Life, construtora Foc, rua 
Demercindo Alves da Silva 



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

1) Poderia a Municipalidade informar se existe algum TAC - 
Termo de Ajuste de Conduta que foi acordado entre alguma construtora, Prefeitura 
Municipal de Sorocaba e o Ministério Público. Se positivo, favor enviar cópias do TAC. 

2) Sobre a construção de todos estes empreendimentos, 
poderia a Municipalidade informa se houve aprovação no Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) e Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) ou algo similar? Poderia 
fornecer cópias deste estudo e relatório? Se negativo, por quê? 

3) Após a eventual construção destes empreendimentos, 
como se dará o sentido do trânsito para a Rua Belmira Loureiro Almeida e suas 
confluências e melhorias, dado ao expressivo aumento do fluxo tanto de veículos quanto 
de pessoas? 

4) Após a construção dos empreendimentos, existe estudos 
sobre a possibilidade de pacto no transito, serviço públicos de saúde e de educação 
(creches) ocasionando colapso nestes serviços públicos? Se positivo qual o impacto? Se 
não houver estudo, qual a razão? 

5) Qual a exigência feitos as construtoras para a realização 
de melhorias viárias, e outros pertinentes, no entorno dos empreendimentos, que 
deveriam ser determinadas com base em projetos da Secretaria de Mobilidade, 
Desenvolvimento Urbano e Obras (Semob) e futuramente executadas pelas 
construtoras? Qual o prazo para o início desta melhorias? Existe a exigência de 
construção de algum equipamento público? Se negativo qual a razão? 

6) Após a construção dos empreendimentos haverá alteração 
ou aumento das linhas de ônibus? Se positivo qual a alteração? Se não houver, qual a 
razão? 

S/S, 14 de outub • de 2015. 
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nndo Dini 
Vereador 

PMDB 


