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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

(PRESIDENTE) 

Em 
	09 ABR. 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	0784 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A EXECUÇÃO  DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ASFALTO 
DA RUA SANTO SEVERO SCAPOL, PRÓXIMO AO 
NÚMERO 100, NO JARDIM GONÇALVES. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu 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, no seu 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 a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 4°., inciso XVIII, alínea "a" determina que compete ao Município 
executar obras abertura, pavimentação e conservação de vias; 

CONSIDERANDO que a definição de "via pública" se 
encontra no Anexo 1 da Lei n°. 9.503/97 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro), e na 
Lei Municipal n°. 9.313/10, art. 20 ., inciso XLVII, que define "via pública" como 
"superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a 
calçada, o acostamento, ilha e canteiro central, situada em áreas urbanas e 
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caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua 
extensão (Anexo Ido CTB) ", 

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 o art. 68, § 5°. do Código de 
Trânsito Brasileiro, impõe que nos trechos urbanos de vias rurais e nas obras de arte a 
serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres, que 
não deverão, nessas condições, usar o acostamento. 

CONSIDERANDO que o art. 68, § 6°. do Código de 
Trânsito Brasileiro, determina que onde houver obstrução da calçada ou da passagem para 
pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via deverá assegurar a devida 
sinalização e proteção para circulação de pedestres. 

CONSIDERANDO que vários munícipes que moram nas 
proximidades da Rua Santo Severo Scapol, na altura do número 100, no Jardim Gonçalves 
ou que por ela transitam, entraram em contato com o gabinete deste Vereador 
denunciando a existência de buracos e rachaduras no pavimento da referida via pública. 

CONSIDERANDO que, ainda segundo as denúncias dos 
munícipes, os defeitos no pavimento, pela sua gravidade, obrigam os motoristas a efetuar 
o desvio pela contramão, mesmo com o intenso fluxo de veículos, o que aumenta o risco 
de colisões frontais, queda de motociclistas e atropelamentos, comprometendo a 
segurança de todos os que transitam pela região. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiado 
o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, fundamentadamente, o 
que segue: 

1) Existe previsão para que a Municipalidade, por meio do 
seu setor competente, execute serviços de manutenção e recuperação da pavimentação 
asfáltica da Rua Santo Severo Scapol, na altura do número 100, no Jardim Gonçalves? 

Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para a efetiva 
realização dos serviços de manutenção e recuperação da pavimentação asfáltica da 
referida via pública? (Dia/mês/ano) 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que impede a 
efetiva realização dos serviços de manutenção e recuperação da pavimentação asfáltica 
da mencionada via pública? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que a 
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resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § O da OM e Art. 104, § 2° e §3° do 
RI). 

FERNA DO DINI 
VEREADOR 

Sala das Sessões, 11 de 2019. 


