
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

(PRESIDENTE) 

Em 1 7 OUT. 2019 

2213 y 
ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA ~ 

REQUERIMENTO N,º; 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL PRESTE ~ 
:r:• 

INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE ~ 

INTERVIR JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 

ESTRADA E RODAGEM- DER A FIM DE ADOTAR 

MELHORIA NA SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 

NA ROTATÓRIA "CRUZ DE FERRO". 

CONSIDERANDO que referida reivindicação é antiga, 

sendo que todas as tentativas para que o Departamento de Estrada e Rodagem - DER 

adotasse medidas complementares de sinalização e iluminação restaram infrutíferas. 

CONSIDERANDO que ocorrem muitos acidentes de 

trânsito no local em razão da precariedade da iluminação e sinalização (fotos anexas). 

CONSIDERANDO que muitos munícipes procuraram 

este vereador reclamando da dificuldade no tráfego de veículos. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe fundamentadament , o 

que segue: 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO D E SÃO PAULO 

1 º) Há possibilidade de intervir junto ao Departamento de 

Estrada e Rodagem - DER solicitando com urgência que se adote medidas 

complementares de sinalização e iluminação na rotatória "Cruz de Ferro" sentido 

George Oeterer {Rod. Emerenciano Prestes de Barros)? 

a) Caso positivo, solicitar as seguintes informações do 

Departamento de Estrada e Rodagem - DER: 

• Há possibilidade de proceder com urgência referidas medidas complementares 

de sinalização e iluminação no local? Quando? 

b) Caso negativo, por quê? 

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

plenamente respondido, com a indicação de t cios os detalhes possíveis, bem como que 
' 

a resposta seja encaminhada no prazo legal ( . 34, § 1 ° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° 

do RI). 

Sala das Sessões, 1/ de ou bro de 2019. 

FERNANDO DINI - VEREADOR- MDB 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
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