
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Em 

REQUERIMENTO N.º: 

(PRESIDENTE) 

1 7 OUT. 2019 

2214' 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL PRESTE 

INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE 

INTERVIR JUNTO A CCR VIA OESTE A FIM DE 

IMPLANTAR ILUMINAÇÃO EMBAIXO DO 

VIADUTO LUIZA M. PEREIRA. 

CONSIDERANDO que o ponto final de ônibus está 

localizado no final da Av. Nogueira Padilha, não resta outra alternativa à muitos 

trabalhadores para chegarem em suas casas senão passar pelo referido local escuro e 

inseguro (fotos anexas). 

CONSIDERANDO que referida reivindicação é antiga, 

sendo que todas as tentativas para implantação de iluminação restaram infrutíferas. 

CONSIDERANDO que moradores daquela região tem 

medo de passar pelo local durante o período noturno, tendo em vista que segundo 

informações há muitas ocorrências de assaltos e outros crimes. 

CONSIDERANDO que por falta de iluminação algumas 

pessoas fazem o consumo de drogas. 

CONSIDERANDO que segundo informações foi furtado 

o medidor da concessionária, deixando desta forma o poste sem iluminação (na saída do 

viaduto - fotos anexas). 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja oficiada 

a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe fundamentadamente, o 

que segue: 

1 º) Há possibilidade de intervir junto CCR via oeste para 

que se proceda a implantação de iluminação embaixo do Viaduto Luiza M. Pereira, no 

final da Nogueira Padilha com a Rodovia Raposos Tavares (SP 270) na altura do KM 

95,8? 

a) Caso positivo, solicitar as seguintes informações 

CCR via oeste: 

• Quando será possível a implantação da iluminação? 

• Existe a possibilidade de colocação de holofotes embaixo do referido viaduto? 

• Conforme fotos anexas, qual a possibilidade de proceder com urgência junto 

com esta Prefeitura Municipal o reparo no poste de iluminação na saída do 

referido viaduto? 

b) Caso negativo, por quê? 

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

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

a resposta seja encaminhada no prazo legal Art. 4, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3º 

do RI). 

FERNANDO NI - VEREADOR-MDB 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
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