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ESTADO  DE SAO PAULO 
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0 ADO  
(PRESIDENTE)  

Em  

REQUERIMENTO N.°:  

8 OUT 2019 

2155 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 

SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 

SOBRE A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO 

PAVIMENTO DAS RUAS LOCALIZADAS NO 

ENTORNO DO CONJUNTO HABITACIONAL  JD.  

ALTOS DO IPANEMA. 

CONSIDERANDO que de acordo Constituição Federal 

Brasileira de 1988 é dever de toda a prefeitura municipal prover uma pavimentação de 

qualidade para as vias urbanas, realizar a manutenção, fazer a drenagem para a água da 

chuva e a sinalização das ruas, investimentos estes que refletem diretamente na economia, 

saúde e bem estar da comunidade. 

CONSIDERANDO que segundo informações várias ruas 

no entorno do referido Conjunto Habitacional Altos do Ipanema, encontram-se 

totalmente deterioradas há muito tempo,  fato que prejudica diretamente a população 

mais carente (fotos anexas). 

CONSIDERANDO que urge fazer os consertos de forma 

emergencial, mas especificamente na RUA JOSÉ MILTON SIMÃO,  a fim de que os 

coletivos possam atender aos usuários, salientando que muitos deles são pessoas idosas 

cadeirantes e cnanças. 



CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO  DE SAO PAULO  

CONSIDERANDO que segundo informações (anexa) 

existe garantia contratual para manutenção e recuperação da pavimentação asfáltica nas 

referidas ruas, conforme documento anexo. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe fundamentadamente, o 

que segue: 

1) De quem é a responsabilidade de proceder a 

manutenção e recuperação da pavimentação asfáltica nas ruas do entorno Conjunto 

Habitacional Altos do Ipanema, mas especificamente na Rua José Milton Simão? 

a) Caso seja Prefeitura Municipal de Sorocaba,  porque 

até a presente data não foi solucionado o problema? Quando será sanado? Tendo em 

vista que há muito tempo referida rua encontra-se interditada, onde não circula ônibus, 

qual a providência que a Prefeitura Municipal irá tomar para atender com urgência os 

usuários do transporte coletivo, mas especificamente aqueles com dificuldade de 

locomoção (idosos e cadeirantes)? 

LZ-1 

b) Caso seja da garantidora,  informar detalhadamente, 

quais as providências legais que serão tomadas relação a mesma? Quais os prejuízos 

causados à municipalidade? 

REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento seja 

plenamente respondido, com a indicação de todtss detalhes possíveis, bem como que 

a resposta seja encaminhada no prazo legal (A . 4;\  § 10 da LOM e  Art.  104, § 2° e §3° 

do RI). 

Sala das Sessõe , 04 de sutubro de 2019. 

1 
FERNANDO  DIN!  — VEREADOR- MDB 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
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L7o 7) 
PREFEITURA DE SOROCABA 	 N.° 
Secretaria de Planejamento e Projetos 

Seção de Parcelamento e Uso do Solo 	
Data 

COMUNICADO 	 20/09/19 

Processo 
11370 I 2013 

limo ( a ) Sr. (a) 

JCury Construtora e lncorporadora S. A. 

Endereço 

Rua Funchal n° 411 13° andar conjunto 132-D Vila Qiimaja São Paulo SP CEP 04551-06 
Assunto 

Comunicamos que deverá realizar reparos no pavimento na Avenida 01, Avenida 02, 

Avenida 03, Rua 01, Rua 02 ( trecho entre a Rua 01 e Avenida 01) Rua 05, Rua 06 e Rua 

07, conforme relatório em fls. 1248- 1249 do processo. 

Comparecer no 20  andar falar com Sr/Sra 

Eng. Amauri dos Santos Farias 

0 prazo para atendimento será de 10 dias a contar da data do recebimento. 

Atenciosamente 

Chefe da Sego 

 

Funcionário 

   

   

Obs.: Deverá agendar horário através do  site:  
https://servicos.sorocaba.sp.gov.briagenda_servicos/#/agendas 
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Prefeitura de 
SOROCABA 

 

Secretaria de Conservação, Seri- 
Ptiblicos e 01  

       

       

Fl. 125( 
PA 11370/1: 

SPUS, 

Notificar interessado para realizar reparos no pavimento na Avenida 01, Avenida 02, 
Avenida 03, Rua 01, Rua 02(trecho entre a Rua 01 e Avenida 01), Rua 05, Rua 06 
Rua 07, 07, conforme relatório em fls.1248-1249. 

nsD  

Adler Miler  de Barros 
Chefe da Seção de Planejamento e Gerenciamento Administrativo de Vias 

SERPO 
10/09/19 

Eng.° Hideo Kamada  
Diretor  de Area 

SERPO 
10/09/19 

Y)1\661ix 

MIT-ACAr< U\c©Wt ijSSc SSA f 
Ot-1.4400 tircçAIONko WOLMOD 

t iVs) 
k2c 

(1)ktp4\f\s\C' rk- 'KUUk\A-0,o, 
DwotAVN - k *00 ty AwgiA\MAtsflo 

DPI'S 	OS /  

nt 	 vkik E' astir vs 	s arz 
CRENSP: 5061203847 

nfyiStoceParuilsmantl 's ;km do Solo  
Pagina 1 de 1 







i.) Prefeitura de 
i<ft,,-:,_~i~4$ SOROCABA 

GP-RIM-2124/19 

Senhor Presidente, 

Gabinete da Prefeita 

Sorocaba, 25 de outubro de 2019 

Em atenção ao requerimento nº 2155/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a realização de reparos no 
pavimento das ruas localizadas no entorno do Conjunto Habitacional Jd. Altos do Ipanema , 
informamos a Vossa Excelência conforme esclarecimentos da Secretaria de Conservação, 
Serviços Públicos e Obras - SERPO que trata-se de pavimentação do loteamento do bairro Altos 
do Ipanema, realizado pela Construtora Cury e Incorporadora AS. 

No dia 23/1 0/ 19 foi realizada reunião com os representantes da PMS, Câmara 
Municipal e Construtora. 

Foi acordado com a Construtora e Incorporadora AS que a mesma realizará 
ensaios para determinação das espessuras das camadas de revestimentos (CBUQ e Binder), BGS, 
Sub-Base e Bus-Leite e do grau de compactação das respectivas camadas do pavimento 
executado no Residencial Altos do Ipanema. 

Com a posse dos resultados serão tomadas as devidas providências para 

manutenção da via. 

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

Atenciosamente, 

, ~~ 
FLAV O 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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