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ESTADO DE SÃO PAULO  

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

(PRESIDENTE)  

Em 
	

BOUT NS  

REQUERIMENTO N.°: 2152 
ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE 0 ABANDONO DE VEÍCULOS 
MUNICIPAIS NO ATERRO DE INERTES DA 
AVENIDA GENERAL  MOTORS.  

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 a necessidade de sedimentar ações de 
políticas públicas que atendam o indesvidvel interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de 
Sorocaba, no seu  art.  111, dispõe que a alienação de bens municipais, subordinada à 
existência de interesse público devidamente justificado, será sempre precedida de 
ava1ia0o e obedecerá à normas especificas; 

CONSIDERANDO que compete privativamente ao 
Prefeito exercer a direção superior da Administração Pública Municipal, inclusive no 
que se refere aos bens públicos  (Art.  61, II da LOM). 



CÂMARA MUNICIPAL  DE SOROCABA 
ESTADO  DE SAO PAULO  

CONSIDERANDO a imensa demanda por serviços 
públicos que necessitam do uso adequado de veículos e equipamentos pertencentes ao 
município. 

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

1) Por que existem caminhões de grande porte 
pertencentes ao município abandonados na Avenida General  Motors,  s/n, no aterro de 
materiais inertes (fotos anexas)? Favor enviar resposta completa, informando, inclusive, 
o nome e o cargo dos servidores responsáveis pelo uso e pela guarda dos referidos 
veículos. 
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REQUER-SE 
plenamente respondido, com a indicação 
a resposta seja encaminhada no prazo legál (A 
do RI).  

r fim, que o presente requerimento seja 
os os detalhes possíveis, bem como que 
. 34, § 10 da LOM e  Art.  104, § 2° e §3° 

Sala das Sessões, 03 de outubro de 2019. 

FERNANDO  DIN!  
VEREADOR 
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Gabinete e\.!!_ PJ;efeita 

GP-RIM-2089/19 

Sorocaba, 18 de outubro de 2019 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao requerimento nº 2152/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o abandono de veículos 
municipais no aterro de inertes da Avenida General Motors , informamos a Vossa Excelência 
conforme esclarecimentos da Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras - SERPO 
que os caminhões basculantes que atuam no serviço de recuperação das vias do município são 
utilizados diariamente e durante a execução dos serviços de retirada de bica corrida reciclada 
produzida e estocada no aterro de inertes, localizado a Avenida General Motors, nº 200 dois 
caminhões pararam por problemas mecânicos e elétricos. 

Considerando que conforme Decreto nº 22.534/2017, art. 4°, Inciso III, onde 
diz "111 - as peças necessárias para manutenção dos veículos serão solicitadas através de contrato 
vigente através do sistema de Ata de Registro de Preços. A dotação financeira porém ficará a 
cargo da secretaria responsável pelo veículo, sendo que sem ela não será possível a aquisição das 
peças bem como a execução do serviço de manutenção". Dessa forma foi realizado o 
levantamento das peças faltantes e será providenciada a reposição das mesmas. 

Informamos ainda que os caminhões de prefixo 99 e 143 foram retirados do 
Aterro de Inertes na primeira quinzena de outubro/2019 e são veículos de uso e guarda dos 
funcionários de vias. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os 
elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, 

(~:__ L 
FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA - SP 
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