
(PRESIDENTE) 

Em 09 SEI. 2021 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESPACHO 
Ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

REQUERIMENTO N.°: 2211 

ASSUNTO: SOLICITA QUE O 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO 
PRESTE INFORMAÇÕES SOBRE O 
PATRULHAMENTO REALIZADO COM 
BICICLETAS PELA GCM. 

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, nos termos do Art. 144 
da Constituição do Brasil, a segurança pública é dever do Estado e direito 
de todos, sendo que a proteção dos bens, serviços e instalações  do 
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Município de Sorocaba conta, ainda, com a nossa excelente Guarda Civil 
Municipal; 

CONSIDERANDO que a GCM de Sorocaba 
possui grupamento específico para o patrulhamento com bicicletas, o 
"Patrulha Bike", criado para facilitar o deslocamento em locais de dificil 
acesso, garantindo maior segurança em eventos, praças, parques e, 
principalmente, nos mais de 120 km de ciclovias existentes no Município; 

CONSIDERANDO que recebi inúmeras 
reclamações de munícipes relatando que diversos trechos da rede 
cicloviária da cidade estão em péssimas condições de conservação, de 
iluminação e de sinalização, situação que aumenta o risco de acidentes e, 
principalmente, de ocorrências criminais nos trechos mais escuros e 
isolados, o que compromete a segurança dos seus usuários; 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja 
oficiado o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que informe, 93 

fundamentadamente, o que segue: 

1) O grupamento da GCM criado para o 
patrulhamento com bicicletas, o "Patrulha Bike", está funcionando 
efetivamente? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar 
quais as regiões da cidade onde o patrulhamento com bicicletas ocorre 
efetivamente e qual a sua periodicidade; 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar, 
detalbadamente, quais os motivos que levaram à paralisação do 
grupamento e qual a previsão para o retorno deis suas atividades; 

2) Independente da resposta ao item anterior, 
favor informar: 

a) qual é o número de bicicletas que integram o 
grupamento "Patrulha 1ike"; 

b) qual é o atual estado de conservação dessas 
bicicletas; 

  

c) qual é o setor responsável pelas bicicletas e 
qual é o local onde elas ficam guardadas quando não estão sendo utilizadas; 

1  https://seguranca.sorocaba.sp.gov. br/gcm/bike/ 
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3) Como os Guardas Civis Municipais são 
preparados para atuar na patrulha com bicicletas? Qual é o tipo de 
treinamento que eles recebem? 

4) Independente da resposta aos itens anteriores, 
favor informar se os Guardas Civis Municipais passam por uma avaliação 
prévia para atestar a sua aptidão fisica para atuar no patrulhamento com 
bicicletas, especificando, ainda quais os critérios utilizados na referida 
avaliação e quais os exames médicos e laboratoriais realizados previamente 
pelos Guardas Civis Metropolitanos; 

REQUER-SE, por fim, que o presente 
requerimento seja plenamente respondido, m a indicação de todos os 
detalhes possíveis, bem como que a resp. ta $eja encaminhada no prazo 
legal (Art. 34, § 1' da LOM e Art. 104, § / e §3 do RI). 

Sala das Sessõ s, 03 de setembro de 2021. 

 

J 
FERNANDO DINI 

VEREADOR - MDB 
:j1 


