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ASSUNTO: SOLICITA QUE O EXCELENTÍSSIMO 
SENHOR PREFEITO PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A LINHA DE TRANSPORTE PÚBLICO N-
25, QUE FAZ O ITINERÁRIO ITAVUVU - 
TERMINAL SANTO ANTONIO, NESTE 
MUNICÍPIO. 

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. 177, inciso IV determina que o Município, na prestação de 
serviços de transporte público, deverá obedecer, dentre outros, ao princípio básico da 
integração entre sistemas e meios de transporte e racionalização de itinerários; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 40•,  inciso V, alínea "a", determina que compete ao Município 
organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, ou 
convênio, entre outros, o serviço essencial de transporte coletivo urbano e suburbano; 
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CONSIDERANDO que foi amplamente noticiado pelos 
jornais do município que, desde o dia 01 de abril de 2019, o itinerário da linha de ônibus 
25 - Itavuvu foi estendido até o Parque Tecnológico de Sorocaba, criando uma 
alternativa de deslocamento para as 200 pessoas que ali trabalham; 

CONSIDERANDO que existem localidades densamente 
povoadas que também podem ser melhor atendidas com mudanças semelhantes nos 
itinerários das linhas de ônibus já existentes, a exemplo da Linha 81 - Carandá. 

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

1) Quantos veículos de transporte coletivo atendiam a 
linha 25 - Itavuvu antes da ampliação do itinerário e quantos atendem atualmente? 

2) Qual a ocupação dos veículos de transporte coletivo que 
atendem a linha 25 - Itavuvu antes da ampliação do itinerário até o Parque Tecnológico 
de Sorocaba e qual a ocupação atual? 

3) Qual o custo adicional para os cofres públicos do 
município que decorreram da ampliação do itinerário da linha 25 - Itavuvu até o Parque 
Tecnológico de Sorocaba? 

REQUER-SE, por fim, . e o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos os det: lhes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, § 1°  ua LOM e Art. 104, § 20 e §3° 
do RI). 

Sala das Sessões, 08 e Abril e 2019. 

FERNÂNDO DINI 
VEREADOR 
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