
ESTADO DE SÃO PAUL 

DE S  
À Exma. S 

CHO 
efeita Municipal 

CÂMARA MUNICIPAL  DE SOROCABA 

PROVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 12SE1: 2019 

REQUERIMENTO N.°: 
	 !917 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO 
DAS DEFENSAS METÁLICAS NA ESTRADA 
MUNICIPAL JOSÉ RIBEIRO LEITE POR UM 
LIMITADOR DE ALTURA. 

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 o Código de Trânsito Brasileiro 
(Lei n°. 9.503/97), no seu artigo 2°, define como vias terrestres urbanas e rurais as ruas, 
as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que 
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terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de 
acordo com as peculiaridades e as circunstâncias locais, 

CONSIDERANDO que o art. 40,  XX da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba determina que compete à municipalidade sinalizar as vias 
públicas urbanas e rurais. 

CONSIDERANDO que a Estrada Municipal "José Ribeiro 
Leite" serve de acesso ao Município vizinho de Araçoiaba da Serra e, ainda no trecho sob 
a responsabilidade do Município de Sorocaba, existe um estreitamento da via com 
defensas metálicas, que tinha por objetivo impedir o desvio da praça de pedágio do km 
111 da Rodovia Raposo Tavares. 

CONSIDERANDO que o estreitamento da estrada com as 
defensas metálicas é inadequado, pois acaba limitando também o trânsito de caminhões 
pequenos, que, além de não conseguir realizar entregas e prestar serviços para os 
moradores no entorno, ainda ficam expostas a assaltantes que se aproveitam da velocidade 
reduzida nesse trecho da via. 

CONSIDERANDO que o tráfego de veículos de carga na 
referida estrada pode ser controlado com um limitador de altura similar ao utilizado pela 
Concessionária Via Oeste no km 110 sem comprometer a segurança e a integridade dos 
veículos de transporte. 

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

1) É possível que a Municipalidade, por meio do setor 
competente, providencie a remoção das defensas metálicas utilizadas para estreitar a 
Estrada Municipal "José Ribeiro Leite"? 

a) Caso a resposta seja positiva, quando as defensas 
metálicas utilizadas para estreitar a Estrada Municipal "José Ribeiro Leite", serão 
removidas?. Favor informar dia mês e ano. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar, 
detalhadamente, quais os motivos que impedem que as defensas metálicas utilizadas para 
estreitar a Estrada Municipal "José Ribeiro Leite", sejam removidas. 

2) É possível que a Municipalidade, por meio do setor 
competente, providencie a substituição das defensas metálicas utilizadas para estreitar a 
Estrada Municipal "José Ribeiro Leite" um limitador de altura similar ao utilizado pela 
Concessionária Via Oeste no km 110 da Rodovia Raposo Tavares? 
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a) Caso a resposta seja positiva, quando as defensas 
metálicas utilizadas para estreitar a Estrada Municipal "José Ribeiro Leite", serão 
substituídas por um limitador de altura similar ao utilizado pela Concessionária Via Oeste 
no km 110. Favor informar dia mês e ano. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar, 
detalhadamente, quais os motivos que impedem que as defensas metálicas utilizadas para 
estreitar a Estrada Municipal "José Ribeiro Leite", sejam substituídas por um limitador 
de altura similar ao utilizado pela Concessionária Via Oeste no km 110 da Rodovia 
Raposo Tavares. 

3) Favor informar, ainda, se a Municipalidade já tratou da 
solução do problema causado pelas defensas metálicas com a Concessionária Via Oeste, 
tendo em vista que uma das razões para o estreitamento da estrada municipal era evitar 
que veículos maiores desviassem da praça de pedágio da Rodovia Raposo Tavares. 

a) caso a resposta seja positiva, qual a solução apresentada 
pela concessionária e quando será implantada? Favor informar dia, mês e ano. 

b) caso a resposta seja negativa, o que impede a 
municipalidade de buscar a colaboração da Concessionária Via Oeste para a solução do 
problema do estreitamento da referida estrada municipal, tendo em vista que o interesse 
na circulação adequada de pessoas, bens e serviços na região é mútuo? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, bem como que a 
resposta seja encaminhada no prazo legal (A/t. 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do 
RI). 

Sala das Sesses, 04 oe setembro de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 
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Foto 01:- Estreitamento da estrada Municipal próximo ao limite com o 
município de Araçoiaba da Serra. 



Foto 02:- Foto das defensas mostrando a passagem de um veículo de 
pequeno porte. Verifica-se pela imagem, o quão exíguo é o espaço entre 
as defensas. 



Foto 03:- Defensa amassada e com muitos riscos devido ao choque de 
veículos que utilizam a passagem. 



Foto 04:- Idem foto 03, mostrando detalhes dos riscos provocados pelos 

veículos e 'olho de gato' danificado. 



Foto 06:- Limitados de altura instalado pela Concessionária Viaoeste no 
km 110 da rodovia Raposo Tavares para impedir a passagem de veículos 
pesados. 


