
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPA 
Ao Exmo. Sr. Pref unicipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

(PRESIDENTE) 

Em 	11 ABR, 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	

0844 
ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE INSTALAR VAGAS 
DE 450  PARA ESTACIONAMENTO NA RUA PEDRO 
JOSÉ SENGER, NO TRECHO LOCALIZADO 
ENTRE A SANTA CASA E A PRAÇA JARDIM DO 
TROPEIRO. 

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 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 
caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edflcados ao longo de sua 
extensão (Anexo Ido CTB) ", 

CONSIDERANDO que compete ao Município 
regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos, nos termos do Art. 4°, inciso 
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XXI da Lei Orgânica, o que inclui o planejamento, o gerenciamento e a fiscalização do 
sistema de estacionamento rotativo por meio da URBES, nos termos do Art. 5°, inciso III 
da Lei Municipal n°. 1.946, de 22 de fevereiro de 1978, com as alterações incluídas pela 
Lei Municipal n°11.162, de 26 de agosto de 2015; 

CONSIDERANDO que vários munícipes procuraram o 
gabinete deste Vereador relatando dificuldades em estacionar seus veículos nas 
proximidades da Santa Casa, notadamente na Rua Pedro José Senger na altura da Praça 
Jardim do Tropeiro; 

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

1) A Municipalidade, no uso da sua atribuição de gerir e 
regulamentar a utilização das vias públicas, possui estudos que envolvam a instalação de 
vagas de 45° para estacionamento na Rua Pedro José Senger, no trecho localizado entre a 
Santa Casa e a Praça Jardim do Tropeiro? 

Caso a resposta seja afirmativa, existe uma estimativa de 
quantas vagas adicionais poderiam ser instaladas com a adoção do posicionamento de 
45°, considerando a possibilidade de mudança dos pontos de taxi ali existentes para o lado 
oposto da via? 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que impede a 
realização dos estudos acima referidos e a efetiva implantação das vagas para 
estacionamento em 45° na via mencionada? 

2) O Município pretende adotar no local o sistema de 
estacionamento rotativo (zona azul)? Em caso afirmativo, favor anexar os estudos que 
justificam a doção de tal medida. 

REQUER-SE, por fim, q 	p esente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos os det.lhes p ssíveis, bem como que a 
resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § 1° .a LOM eArt. 104, §2°e3°cio 
RI). 

Saladas Sessões, 05 de bril de 419. 

FE' ANDO DINI 
V READOR 
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