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Despacho 

REQUERIMENTO .°: 2453 	 (fl 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE RECAPEAMENTO ASFÁLTICA DA 
RUA BARCELONA DO BAIRRO DA VILA 
HORTÊNCIA. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV dá 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 Código de Trânsito em seu art. 24, 
inciso II, determina ao Poder Público Municipal, no âmbito de sua circunscrição, 
planejar a circulação e segurança dós pedestres e ciclistas. 

Considerando que a Lei Federal 9.503/97 em seu art. 80, 
inciso II; determina ao Poder Público Municipal, no âmbito de sua circunscrição, 
sempre que necessário, a colocação, ao longo da via, sinalização destinada a condutores 
e pedestre. 
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Considerando que o art. 68 do Código de Trânsito 
Brasileiro, assegura ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das 
vias urbanas para circulação. 

Considerando que a Lei 10.098/2000 Estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 

P- 
Considerando que o art. 1° da Lei 10.098/2000 estabeléce 

que as normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de 
barreiras e de obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na 
construção e reforma de edifièios e nos meios de transporte e de comunicação. 

Considerando que moradores pleiteiam , que a Rua 
Barcelona, do bairro da Vila Hortência, seja recapeadas (manta asfáltica) assim 
como fazer os devidos rebaixamentos das guias para acessibilidade. 

Considerando que não obstante em resposta (GP-RI-
1664/15) ao requerimento 1973/2015, foi informado que a rua mencionado não tem 
previsão de execução de recapeamento. 

Consideração que com as últimas melhorias das vias, nas 
proximidades da rua Barcelona, como o recapeamento da Rua Assis Malhado e a 
mudança do sentido de sua mão, assim como a instalação do semáforo no cruzamento 
da Av. cel. Nogueira Padilha com a Rua Assis Machado, transformou a Rua Barcelona 
de via local para via coletora. 

Considerando que com o empreendimento imobiliário, 
construção do edifício "Valência Residencial", de 17 andares, 64 apartamentos, 
localizado na rua Assim Machado de fronte ao número 538, trouxe aumento 
considerável, no fluxo dos automóveis no local. 
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Considerando que com a mudança de sentido da Rua 
Assis Machado, o acesso da maioria dos moradores do edificio se faz através da Rua 
Quinzinho de Barros, Rua Barcelona e Rua Assis Machado, conforme croqui abaixo. 

Baterias lides íirrrrrirPonte 

22 

1 Piararra Ia Tsveria 

Considerando que o estacionamento do Supermercado 
Bom Brasil se encontra na Rua Assis Machado e por este motivo o seu acesso é feito 
através da Rua Quinzinho de Barros, Rua Barcelona e Rua Assis Machado, conforme 
croqui acima. 

Considerando que por estes motivõs acima 
mencionados trouxe aumento ao fluxo de trânsito da Rua Barcelona, 
transformando-a em via coletora. 
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REQUEIRO, à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que se segue: 

1) Não obstante em resposta (GP-RI-1664/15) ao 
requerimento 1973/2015, a qual foi informado que a Rua Barcelona não tem previsão de 
execução de recapeamento, poderia a municipalidade dar prioridade neste 
recapeamento, tendo em vista o aumento do tráfego de veículos, explanado nos 
considerandos acima? Se negativo qual a razão. Se positivo, quando será? 

S/S, 09 de nove jde 2015. 
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Senhor Presidente, 

'Gabinete 
do Prefeito 

Sorocaba, 29 de sete» r 'o de 2015 

J. AO EXPEDIENT • RNO 
. 0 1 QUIlO 

GERVIN. 	.10 GONÇALVES 
- IDENTE 

Em resposta ao rq,u; imento no 1973/2015, de autoria do 

nobre Vereador FERNANDO A 	S LISBOA DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre recapeamento asfáltica e 

acessibilidade da Rua Jorge Kenworthi, Rua Barcelona, Rua Francisco Glicério e 

Rua Manuel Lopes, todas da Vila Hortência, informamos a Vossa Excelência que: 

1. Foram incluídas na programação do novo contrato de 

recapeamento asfáltico as Ruas-Jorge Kenworthi e Manoel Lopes. 

2. As vias citadas acima ainda não tem previsão de execução. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 

protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

N~ 
ANTONiO BENEDITO BUENO SILVEIRA 

Secretário de Mobilidade4 Desenvolvimento Urbano e Obras 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
OROCABA—SP 
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