
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DES 

REQUERIMENTO N.º: 2195 
ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXMA. SRA. PREFEITA PRESTE 
INFORMAÇÕES SOBRE A REALIZAÇÃO DE RECAPEAMENTO 
ASFÁLTICO E DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NAS RUAS 
MA THEUS HADDAD, CESARPINO PIRES DOS SANTOS E JOSÉ 
RODRIGUES FILHO, NO JARDIM MAGNÓLIAS. 

CONSIDERANDO que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba 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 dirigidas. 

CONSIDERANDO que o art. 34, inciso IV, da Lei Orgânica de Sorocaba 
dispõe que compete à Câmara Municipal, privativamente, exercer, com o auxilio do 
Tribunal de Contas ou órgão estadual competente, a fiscalização financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Município. 

CONSIDERANDO que compete ao Município executar obras de 
abertura, pavimentação e conservação das vias públicas, nos termos do art. 4°, inciso 
XVIII, alínea "a" da LOM; 

CONSIDERANDO que as ruas Matheus Haddad, Cesarpino Pires dos 
Santos e José Rodrigues Filho chegaram a ser incluídas na programação anterior de 
recapeamento asfáltico, mas que nenhuma melhoria foi realizada até o momento. 

CONSIDERANDO que as lajotas dessas três vias não passam por 
qualquer tipo de manutenção há tempos e que a formação de buracos e declives é cada 
vez mais comum, tomando o trânsito de veículos e pedestres ainda mais arriscado. 

CONSIDERANDO que este Vereador já questionou a Municipalidade 
por diversas vezes sobre os problemas que afetam as referidas vias públicas 
(Requerimentos de nº. 1.496/2018, 2.116/2017, 416/2017 e 1.371/2015) e não recebeu 
uma resposta satisfatória. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada a 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal solicitando informar o que segue: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1) A municipalidade tem algum projeto para a realização de recapeamento 
asfáltico e de obras de acessibilidade nas ruas Matheus Haddad, Cesarpino Pires dos 
Santos e José Rodrigues Filho, todas no Jardim Magnólias? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar quando as obras serão 
efetivamente realizadas, indicando dia, mês e ano. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar o motivo que impede a 
realização de recapeamento asfáltico e de o de acessibilidade nas ruas Matheus 
Haddad, Cesarpino Pires dos Santos e José R drig es Filho, todas no Jardim Magnólias 

REQUER-SE. por fim, que present requerimento seja plenamente 
respondido, com a indicação de todos os de lhes pos 'veis. bem como que a resposta 
seja encaminhada no prazo legal (Art. 34, 1 ° da LO e Art. 104, § 2° e §3° do RI). 

Sala das Sessões, 11 de ou 

FER ~~DO DINI 
VEREADOR 



GP-RIM- 2152/19 

Sorocaba, 4 de novembro de 2019 

Senhor Presidente, 

Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da Prefeita 

Em resposta ao requerimento n° 2195/19, de autoria dessa Presidência, e aprovado 
por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a realização de recapeamento asfáltico e 
de obras de acessibilidade nas ruas Matheus Haddad, Cesarpino Pires dos Santos e José 
Rodrigues Filho, no Jardim Magnólias, informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos 
das secretarias: 

Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras - SERPO: 

A solicitação referente ao recapeamento asfáltico nas vias citadas está cadastrada 
em banco de dados para estudos, pois no momento não há contrato vigente para essa finalidade. 

URBES - Trânsito e Transportes! SEMOB - Secretaria da Mobilidade e 
Acessibilidade: 

No tocante aos aspectos que envolvem a acessibilidade técnicos estarão 
vistoriando as vias para avaliar suas condições e necessidades de melhorias. 

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

Atenciosamente, 

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 DIGITALINDO 


