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REQUERIMENTO N.°: 	2490 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DA RUA EPITÁCIO PESSOA. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba 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 art. 4 , incisos V, alínea "e", da 
Lei Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município a 
prestação do serviço público de iluminação. 

Considerando que a Secretaria de Parcerias 
(SEPAR) responde serviços de manutenção da cidade de modo geral, 
INCLUINDO A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E TAPA -BURACO, ROÇAGEM, CAPINAÇÃO, 
DESPRAGUEJAMENTO E LIMPEZA DE TERRENOS PÚBLICOS, 
CANTEIROS CENTRAIS DE AVENIDAS. 

Considerando que a Secretaria de Obras e 
Infraestrutura Urbana (SEOB) responde pela gestão das obras da Prefeitura de 
Sorocaba incluindo mudanças no sistema viário e implantação de ruas e 
avenidas. ? ; 
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Considerando que a Rua Epitácio Pessoa é a única 
via que faz a ligação entre Av. Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes com A 
Avenida São Paulo, duas das principais vias arteriais do escoamento do 
tráfego. 
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Considerando que a definição de VIAS PÚBLICAS 
se encontra na Lei 9.503/97, Anexo 1, e na Lei Municipal 9.313/10, art. 2, que 
informa que «'VIA é superfície por onde transitam veículos, pessoas e animais, 
compreendendo A PISTA, A CALÇADA, o acostamento, ilha e canteiro central. 

Considerando que a Rua Epitácio Pessoa, localizado 
no Bairro Jardim Cruzeiro do Sul, Zona Leste de Sorocaba (zona residencial 21 
ZR-2) próximo ao viaduto da estrada de ferro, não apresenta a calçada e os 
bordos da pista tomados pelo matagal, conforme fotografia anexa, impedindo o 
trânsito de pedestre e atrapalhando o tráfego local. 
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Considerando que o art. 68 do Código de Trânsito 
Brasileiro, assegura ao pedestre o direito a utilização dos passeias ou 
passagens apropriadas das vias urbanas para circulação. 

Considerando que o art. 68, § 60  do Código de 
Trânsito Brasileiro, determina que onde houver obstrução da calçada ou da 
passagem para pedestres, o órgão ou entidade com circunscrição sobre a via 
deverá assegurar a devida sinalização e proteção para circulação de 
pedestres. 

Considerando que a população tem reclamado que 
o local, além da inexistência de qualquer calçada, é constante o acumulo do 
mato, sendo que a Prefeitura não faz a manutenção e limpeza, tornando o fato 
um problema crônico. 

Considerando que o pedestre ao atravessar o 
pontilhão, pela rua, coloca sua vida em risco, conforme fotografia. 
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Considerando que a via mencionada, na aproximidade 
do pontilhão, não apresenta iluminação pública e que no período noturno a 
insegurança é latente. 

Considerando que o Art. 2°, inciso XXXIX da 
regulamentação 414/10 da ANEEL, defini a Iluminação pública como serviço 
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público que tem por objetivo exclusivo PROVER DE CLARIDADE dos 
logradouros públicos, de forma periódica, contínua ou eventual. 

Considerando que a NBR 5101 tem o objetivo de 
servir de base para o projeto luminotécnico de logradouros públicos, incluindo 
vias para tráfego de veículos e pedestres de forma a proporcionar visibilidade 
para a segurança do tráfego de veículos e pedestres de forma rápida, precisa e 
CONFORTÁVEL. 

Considerando que é Pacífico o entendimento de que 
o Código do Consumidor abrange a prestação de serviço das Pessoa Jurídica 
de Direito Público, conforme dispõem o art. 3(.1  da lei 8.078190 - Código de 
Direitos do Consumidor (CDC). 

Considerado que a Lei 8.078/90, em seu Art. 39, 
caput e inciso VIII determina que é vedado ao fornecedor de produtos ou 
serviços, dentre outras práticas abusivas colocar, no mercado de consumo, 
qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas 
pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não 
existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade 
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial (Conmetro). 

Considerando que os moradores que se utilizam da 
rua para atravessar a linha de trem relatam que há cobras e ratos escondidos 
nas laterais da via, próximo ao pontilhão, causando risco a saúde dos 
pedestres. 

Considerando que diversos munícipes moradores 
que se utilizam do pontilhão como passagem têm reclamado quanto aos fatos 
já mencionado acima. 
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Art. 30  Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. 
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as ecqrrentes das relações de 
caráter trabalhista. 
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Considerando que a Lei Municipal N° 8.354, de 27 
de Dezembro de 2007, determina a Zoonoses deste Município o controle, 
prevenção e eliminação das populações animais sinantrópicos indesejáveis. 

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 
segue: 

1. Qual o projeto que a nova administração tem 
para o local? 

2. A Municipalidade pretende regularizar o local 
asseguram ao pedestre a utilização dos passeios, passagens apropriadas das 
vias urbanas e calçadas para circulação? Se positivo, quando? Se negativo, 
por quê? 

3. Qual o projeto que a nova administração tem 
para o local? Há possibilidade do alargamento do pontilhão para incluir duas 
mão de Tráfego e mais calçadas para pedestres? Se positivo, quando? Se 
negativo, por quê? 

j 
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4. Seria possível a execução emergencial, tendo 
em vista que para o pedestre as laterais da via é intransitável, não cabendo 
outra escolha do que caminhar na pista, levando perigo, principalmente, para 
as crianças e para os idosos? 

5. A Administração Municipal tem conhecimento 
da falta de iluminação pública das imediações do pontilhão? 

6. A Administração Municipal tem algum plano 
para implantar a iluminação pública no local mencionado, conforme NBR 5101? 
Se positivo, qual e para quando? Se negativo, por quê? 	 / \ 
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SIS. 04 de Outubro de 2013. 
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