
CÂMARA  MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO D[ SÃO PAULO 

DESPACHO 

APROVADO 

(PRESID TE) 

 

Em 	27NO7fJ8 

REQUERIMENTO N.°: 2418 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO SOBRE A 
MANUTENÇÃO DE PONTES, VIADUTOS E PONTILHÕES SOB 
A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE SOROCABA. 

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 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 no dia 15 de novembro de 2018, o viaduto da 
marginal Pinheiros, em São Paulo, cedeu cerca de dois metros, trazendo sérios riscos 
aos motoristas que trafegavam com seus veículos pelo local. O incidente só não teve 
maiores consequências por ter ocorrido em um dia de feriado nacional. 

CONSIDERANDO que a matéria publicada pelo Portal 01, no dia 16 de 
novembro, mostra que a prefeitura de São Paulo previu investir R$ 49,7 milhões na 
recuperação e reforço de pontes e viadutos, mas liquidou menos 8% desse valor (R$ 3,9 
milhões). 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

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

1) A prefeitura tem realizado vistorias técnicas e as manutenções devidas 
em viadutos, pontes e pontilhões no município nos últimos 23 meses? 

a) Em caso positivo, detalhar os serviços realizados. 
b) Em caso negativo, porquê? 

2) Ainda em caso negativo, existe a possibilidade de se ter o início 
imediato dessas vistorias e manutenções? 

a) Em caso positivo, quando? 
b) Em caso negativo, porquê? 

S/S., 21 de novembro de 2018 

FERN DO DINI 
Vereador - MDB 



Prefeitura de 
SOROCABA 

GP-RIM- 2557/18 

Senhor Presidente, 

Gabinete 
do Prefeito 

Sorocaba, 13 de dezembro de 2018 

J.AOEXPEb liJXTERN onv(  ,Ád  
SECRJJ GERAL 

Em atenção ao requerimento n° 2418/2018, de a bria do vereador Fernando 
Alves Lisboa Dini e aprovado por esse Legislativo, no qua solicita informações sobre a 
manutenção de pontes, viadutos e pontilhões sob a responsabilidade do município de Sorocaba, 
solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do prazo da resposta por mais 15 dias, tendo em 
vista a necessidade de levantamento das informações. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada 
estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR RODRIGO MAGANHATO 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 

«v
ia  

&
ei

 W
IN

  8
1O

iZ
TM

  




