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(PRESIDENTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 
A Exma. Sra. 'refei 	unicipal 

REQUERIMENTO N.°: 	- 2392 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A 
EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE O 
ASFALTAMENTO DA RUA JOSÉ MORENO 
PINTOR, NO JARDIM GUTIERRES. 

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 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 a Lei Orgânica do 
Município de Sorocaba, no seu art. 4°., inciso XVIII, alínea "a", determina 
que compete ao Município executar obras abertura, pavimentação e 
conservação de vias públicas; 
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CONSIDERANDO que o Anexo 1 da Lei n°. 
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e o inciso XLVII, do art. 2°, da Lei 
Municipal n°. 9.313/10 definem "via pública" como "superfície por onde 
transitam veículos, pessoas e animais, compreendendo a pista, a calçada, o 
acostamento, ilha e canteiro central, situada em áreas urbanas e 
caracterizadas principalmente por possuírem imóveis edificados ao longo 
de sua extensão ", 

CONSIDERANDO que a Rua José Moreno Pintor 
fica intransitável a cada chuva, uma vez que é a única rua do Jardim Gutierres 
que ainda não conta com pavimentação asfáltica; 

CONSIDERANDO que enxurrada formada pela 
água das chuvas, além de tornar a referida via intransitável, espalha lama e 
pedras pelas ruas adjacentes, prejudicando a circulação dos moradores, 
motoristas e transeuntes que passam pelo local, notadamente os que se 
dirigem à CEI 43 Prof Vera Lúcia Momesso Maldonado; 

CONSIDERANDO que a referida via passa ao 
lado da área onde será construído um grande empreendimento imobiliário 
pela MP Construtora, denominado "Ilhas do Caribe", que, certamente, 
resultará no aumento significativo de veículos e pessoas transitando pelas 
ruas do Jardim Gutierres; 

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

1) É possível que a Municipalidade, por meio do 
seu setor competente, providencie o asfaltamento da Rua José Moreno 
Pintor, no Jardim Gutierres? 

a) Caso a resposta seja afirmativa, há previsão para 
a efetiva execução do asfaltamento da Rua José Moreno Pintor? Favor 
informar dia, mês e ano. 
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b) Caso a resposta seja negativa, favor informar, 
detalhadamente, quais os motivos que impedem a efetiva execução do 
asfaltamento da Rua José Moreno Pintor, no Jardim Gutierres. 

2) Independente do questionamento formulado no 
item anterior, é possível que a Municipalidade, como forma de mitigar o 
impacto causado pela construção do empreendimento denominado "Ilhas do 
Caribe" no trânsito de veículos e pessoas, determine que a empresa MP 
Construtora providencie o asfaltamento da Rua José Moreno Pintor, no 
Jardim Gutierres? 

a) Caso a resposta seja afirmativa, qual o prazo 
previsto para que a empresa MP Construtora providencie o asfaltamento da 
Rua José Moreno Pintor, no Jardim Gutierres, como forma de mitigação do 
impacto decorrente da construção do empreendimento denominado "Ilhas do 
Caribe" na circulação de veículos e pessoas no Jardim Gutierres? 

b) Caso a resposta seja negativa, quais os motivos 
que impedem que a Municipalidade determine que a empresa MP 
Construtora providencie o asfaltamento da Rua José Moreno Pintor, no 
Jardim Gutierres, como forma de mitigação do impacto resultante da 
construção do empreendimento denominado "Ilhas do Caribe" na circulação 
de veículos e pessoas no Jardim Gutierres? 

REQUER-SE,, por 
requerimento seja plenamente respon 
detalhes possíveis, bem como que a res o 
(Art. 34, § 1° da LOM e Art. 104, § 20 /e 

fim, que o presente 
Lo, com a indicação de todos os 
ta seja encaminhada no prazo legal 
3° do RI). 

Sala das Se~sões1 05 de novembro de 2019. 

FERNANDO DINI 
VEREADOR 

3 



C ÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

5 





GP-RIM-2385/1 9 • 

Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da Prefeita 

Senhor Presidente, 

Sorocaba, 5 de dezembro de 2019 

Em atenção ao requerimento n° 2392/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre o asfaltamento da Rua José 
Moreno Pintor, no Jardim Gutierres, informamos a Vossa Excelência conforme esclarecimentos 
da Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras - SERPO que a solicitação referente ao 
asfaltamento da referida via está cadastrada em banco de dados para estudos, pois no momento 
não há contrato vigente para essa finalidade e assim que se der início a um novo processo 
licitatório para execução desse serviço, essa via poderá ser inserida na programação. 

Informamos ainda que o serviço de patrolamento está cadastrado em banco de 
dados e será inserido na programação do mês de dezembro/ 19. 

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

Atenciosamente, 

ÇR 
1 

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 


