
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

APR 
(PRESIDENTE) 

Em 1 5 OUT. 2019 

REQUERIMENTO N.': 2196 
ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 
SENHORA PREFEITA PRESTE INFORMAÇÕES 
SOBRE A POSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO OU 
DE SUBSTITUIÇÃO DA PASSARELA DE MADEIRA 
LOCALIZADA NO FINAL DA RUA ALPHEU 
CASTRO SANTOS, ENTRE O JARDIM 
MONTERREY E O JARDIM RODRIGO. 

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 e 
políticas públicas que atendam o indesviável interesse público da população sorocabana, 
permitindo a concretização e efetivação de direitos; 

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 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 a passarela de madeira localizada 
no final da Rua Alpheu Castro Santos, entre Jardim Monterrey e Jardim Rodrigo, está 
deteriorada e praticamente sem condições de uso. 

CONSIDERANDO que a referida passarela é a umca 
alternativa de passagem para muitos estudantes que frequentam a Escola Estadual Mario 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Guilherme Notari, que são obrigados a fazer a travessia pela tubulação metálica que 
corta o córrego (fotos anexas). 

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

1) Existe estudo ou projeto da municipalidade para realizar 
a recuperação ou substituição da passarela de madeira localizada no final da Rua 
Alpheu Castro Santos, entre o Jardim Monterrey e o Jardim Rodrigo? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar a data 
prevista ( dia, mês e ano) para a recuperação ou substituição da passarela de madeira 
localizada no final da Rua Alpheu Castro Santos, entre o Jardim Monterrey e o Jardim 
Rodrigo. 

b) Caso a resposta seja negativa. favor informar, 
detalhadamente, quais os motivos que impedem a recuperação ou a substituição da 
passarela de madeira localizada no final d Rua Alpheu Castro Santos, entre o Jardim 
Monterrey e o Jardim Rodrigo. 

REQUER SE, por 1m, que o presente requerimento seja 
plenamente respondido, com a indicaç de todos os detalhes possíveis, bem como que 
a resposta seja encaminhada no prazo gal (Art. 3 , § 1 ° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° 
do RI). 

Sala das, Sessões, 11 e outubro de 2019 

'\ 
FERNANDO DINI 

VEREADOR 
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GP-RIM-2 176/19 

Sorocaba, 5 de novembro de 2019 

Prefeitura de 

SOROCABA 
Gabinete da Prefeita 

Senhor Preside e, 

Em atenção ao requerimento n° 2196/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a possibilidade de recuperação 
ou de substituição da passarela de madeira localizada no final da Rua Alpheu Castro Santos, 
entre o jardim Monterrey e o jardim Rodrigo, solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do 
prazo da resposta por mais 15 dias, tendo em vista a necessidade de levantamento das 
informações. 

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 
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