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REQUERIMENTO N.°: 	1254 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 
SOBRE A SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO 
NA CICLOVIA LOCALIZADA EM TODA A 
EXTENSÃO DA AVENIDA DOM AGUIRRE 

Considerando que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 61, incisos II e XXIV, 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 a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, art. 34, inciso IV, dispõe que compete à Câmara Municipal, 
privativamente, exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 
competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
do Município; 

Considerando que o direito à 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 a Constituição Federal 
determina em seu art.144, que a segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e 
da incolumidade das pessoas do patrimônio; 

Considerando que a Constituição Federal 
determina em seu ad.144, parágrafo 8, que os municípios poderão constituir 
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guardas civis municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e 
instalações, conforme dispuser a lei; 

Considerando que a ciclovia da avenida Dom 
Aguirre tem uma extensão maior que 9 (nove) quilômetros e que possui um 
total de 436 pontos de iluminação; 

Considerando que desses 436 pontos de 
iluminação, 106 (ou 24,31%) encontram-se queimados: 

Considerando que ainda existe um trecho de 
1,9km sem qualquer ponto de iluminação; 

Considerando que a deficiência de iluminação 
pública favorece a ação de marginais que aproveitam para se esconder com o 
objetivo de roubar os ciclistas e pedestres; 

Considerando que esses eventos de roubo estão 
afastando os munícipes das ciclovias, subutilizando-as; 

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

1) A municipalidade tem o conhecimento da 
considerável quantidade de lâmpadas que estão queimadas no percurso da 
ciclovia existente na Avenida Dom Aguirre? Em caso negativo, porquê? 

2) Em caso positivo, quando a municipalidade 
pretende tomar uma posição e fazer a troca das lâmpadas? Porque a troca 
ainda não foi feita? 

3) Sabendo-se que o local é de grande concentração 
de pedestres e ciclistas, porque a municipalidade não mantém uma 
manutenção? Se ela existe, de quanto em quanto tempo é realizada essa 
manutenção? 

4) Qual a periodicidade de vistoria para detectar 
possíveis reparos em toda a extensão dessa ciclovia? 

5) A municipalidade tem uma previsão ou um projeto 
para que seja feita a troca das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, 
que iluminam melhor o espaço, são mais duráveis e econômicas? Em caso 
positivo, quando? 
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6) Qual a periodicidade de vistoria para detectar 
possíveis reparos em toda a extensão dessa ciclovia? 

7) A Guarda Civil Municipal mantém um 
patrulhamento na ciclovia existente na Avenida Dom Aguirre, principalmente 
nos dias e horários de pico, para garantir a segurança de pedestres e ciclistas? 
Em caso positivo, como e quando é feito esse patrulhamento? 

SIS, 13 de junho de 2018. 

Fernando Dini 
Vereador - MDB 


