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À Exma. Sr 

HO 
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(PRESIDENTE) 

Em 22M 

REQUERIMENTO N.°: 	1760 
ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE AS MUDANÇAS VIÁRIAS NO ENTORNO 
DA RODOVIÁRIA. 

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. 40•,  inciso XVIII, alínea "a" determina que compete ao Município 
executar obras de abertura, pavimentação e conservação de vias públicas, o que inclui a 
instalação de equipamentos de segurança para motoristas e pedestres. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu art. 4°., incisos XX e XXI, determina que compete ao Município 
sinalizar as vias públicas e regulamentar a sua utilização. 

CONSIDERANDO que a definição de "vias públicas" 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 
"superficie por onde transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a 
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calçada, o acostamento, ilha e canteiro central, situada em áreas urbanas e 
caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo de sua 
extensão (Anexo 1 do 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 gabinete deste Vereador foi 
procurado por vários munícipes que relataram uma série de transtornos decorrentes das 
mudanças viárias implantadas no entorno da rodoviária; 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 
a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe, fundamentadamente, o 
que segue: 

1) Foram realizados estudos sobre o impacto das 
mudanças viárias implantadas no entorno da rodoviária? 

Caso a resposta seja afirmativa, qual o objetivo do Poder 
Público com as referidas alterações? 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que justifica 
as mudanças implantadas? 

2) As ruas do entorno da rodoviária são capazes de 
suportar o trânsito de ônibus decorrente das mudanças implantadas? Favor justificar, 
inclusive no que diz respeito à adequação da pavimentação asfáltica. 

REQUER-SE, por f 
plenamente respondido,com a indicação de todos 
resposta seja encaminhada no prazo legal (Art. 3 
do RI). 

que o presente requerimento seja 
talhes possíveis, bem como que a 
O  da LOM e Art. 104, § 20 e §3° 

Sala das Sessões, 19 de agi sto de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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