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Sorocaba, 17 de setembro de 2013. : 

-- J. AO E 	EDIE 	EXTERNO 1- Senhor Presidente, EM 	 -. r 
JOS 

Em-resposta ao requerimeú...t4í44/'Ïs_)dó autoria do 
Vereador FERNANDO SALVES LISBOA DINIL e aprovado por esse Legislativo, 
no qual solicita informações sobre a iluminação da Avenida São Paulo, 
informamos a Vossa Excelência com os esclarecimentos da Secretaria de 
Parcerias, que: - 

A Prefeitura de Sorocaba irá elaborar projeto; através de 
software específico, com objetivo de verificar a compatibilidade entre a 
classificação das vias existentes e a NBR 5101112, compãrando inicialmente os. 
níveis de iluminamento (LUX) e luminâncil (Cd) nas via e calçadas. 

Em continuidade ao projeto será efetuada a aferição dos 
híveis de iluminarnenio 1e luniinância existente, conforme mlhá de medição 
estabelecida na NBR 5101112. Com  os resultados obtidos serão levantados a 
condições t4cnicas existentes no local (distanciamento entre postes, altura de 
montagem, tipo de luminária, vida útil d dl âmpada  e nível de tensão dá rede aérea 
de distribuição). - 

Com isso e com o software especifico a Prefeitura-
especificará quais os componentes; que deverão ser substituídos (se assim for 
necessário) ou ser desenvolvido para 'cada via, através de solicitação à empresas 
de mercado (especificamente de luminárias),para que nos envie os arquivos 
fotométricos, para após análise determinar qual o tipo de luminária que será 
utilizado nas condições existentes, conforme NBR 15.129112 e classificação 
fotoméirica conforme NBR 5101/12. 

Será necessário para esse trabalho que será denominado 
Plano Diretor de Iluminação Pública, praTos ,para aquisição de aparelhos de 
medição, oftaredetálculo e capaèitação técnica dos profissionais habilit*s. 
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Após essa estruturação iniciaremos o desenvolvimento do 
projeto ae maneira global e nãó pontual, abrangendo vias arteriais, lõcdis, áreas 
públicas (escolas, prédios públicos, ponto de ônibus). 

Esse trabalho em nosso entendimento irá nos forneóer 
parâmetros para substitüição da tecnologia atual por novos modelos (como por 
exemplo: LEDs e Lâmpadas de indução) em conjunto com aemissão de normas 
regulatórias especificas para essa tecnologia. 

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

Atenciosamente, 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA ,- SP 


