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ASSUNTO: PEDIDO, PELA TERCEIRA VEZ, DE 

COMPLEMENTO DE INFORMAÇõES AO PREFEITO  

	

. 	SOBRE A SITUAÇÃO DA RUA EPITACIO PESSOA. 

. • 

- 	 Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 

, 	Orgânica ,  do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, 

.  , r  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. 34, inciso IV, .da Lei 	.. 

Orgânica de Sorocaba dispõem que compete à Câmara Municipal,. 

privativamente, exercer, com o auxilio do Tribunal de Contas ou órgão estadual 4.a. 
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Estado de São Paulo 

N° competente, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

do Município; 

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 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. 

Considerando que a definição de VIAS PÚBLICAS 

se encontra na Lei 9.503197, Anexo I, e na Lei Municipal Na 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. 
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Estado de São Paulo 

N° 	 Considerando que a Rua Epitácio Pessoa, 

localizada no Bairro Jardim Cruzeiro do Sul, Zona Leste de Sorocaba (zona 

residencial 2/ 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. 

Considerando que o art. 68 do Código de Trânsito 

Brasileiro, assegura ao pedestre o direito a utilização dos passeios ou 

passagens apropriadas das vias urbanas para circulação. 

Considerando que o art. 68, § 6° 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. 

• 
1, 
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Estado de São Paulo 

N° 	 Considerando que a população do bairro e os 

usuários da via 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 periódica, tornando o fato um problema crônico: 

Considerando que o pedestre ao atravessar o 

pontilhão, pela rua, coloca sua vida em risco, conforme fotografia. 

Considerando que a via mencionada, na 

aproximidade do pontilhão, não apresenta iluminação pública e que no período 

noturno a insegurança é latente. 

IS 
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N° 

E 
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Considerando que o Ari. 2°, inciso XXXIX da 

regulamentação Nu 414/10 da ANEEL, defini a Iluminação pública como serviço 

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 veiculas e pedestres de forma a propárcionar visibilidade 

para a segurança do tráfego de veiculais e pedestres de forma rápida, precisa e 

CONFORTÁVEL.  

Considerando que é Pacifico o entendimento de que 

o Código do Consumidor abrange a prestação de serviço das Pessoa Jurídica 
• 

de Direito Público, conforme dispõem o art. 3°' da lei 8.078/90 — Código de 

Direitos do Consumidor (CDC). 

Art. 3" Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de pn -odução, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 

§ I° Produto qualquer bem, móvel ou imóvel, material 041 imaterial. 

§ r Serviço é qualquer atividade fornecida RO mercado de consumo, mediante rerrameraçâo, 	- 

inclusive as de natureza bancaria, financeira, de credito c seeuritária, salvo as decorrentes das mlaçOes de 

caráter trabalhista. a. 

exte Effip-N.o 1/44 corowcasonad• 
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Considerando que os moradores do bairro têm 	. 

reclamado que o local, além da inexistência de qualquer paisagismo, é 	j..----:i i 

constante o acumulo do mato, sendo que a Prefeitura faz a roçagem, e depois 	 • 

o local fica abandona por meses, sem qualquer manutenção e limpeza. 	'---"7"--, 

Considerando que os munícipes 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 em caso de acidente a Municipalidade 

poderá responder indenização, devido ás inúmeras omissões apontadas em 

diversas Leis Federais, inclusive do Código do Consumidor, Podendo acarretar 

futuro prejuízo ao erário público 

■ 

1 % 
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N° 	 Considerado que a Lei 8.078/90, em seu Art. 39, 

caput e inciso Vill determina que á 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 á outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Conmetro);  

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. 
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Estado de São Paulo 

Considerando que diversos munícipes moradores que se 

utilizam do pontithão como passagem têm reclamado quanto aos fatos já 

mencionado acima 

Considerando que este assunto já foi objeto de dois 

requerimentos, n° 2490/2013 e 2925/2013, obtendo respostas incompletas 

conforme cópia anexa, GP-RI-213912013 e GP-RI-2465/2013 

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 

segue: 

1. 	Conforme se verifica em fotografia, a 

inexistência de calçada não é somente abaixo do pontilhão. Antes mesmo de 

se chegar ao pontilhão, não há calçada, fazendo com que o pedestre tenha de 

se submeter em dividir o espaço com carros e caminhões. Os munícipes 

trazem várias reclamações e relatos de acidentes. Nas duas respostas aos 

antigos ' requerimentos, anexo, não houve a respostas. Logo o que este 

Legislador precisa é saber se a Administração tem algum projeto para 

solucionar e segurança da travessia dos pedestres? Se não existe o projeto, 

qual o motivo? Se existe o projeto, especifique o projeto e qual o prazo e data 

de sua implantação? Existe a possibilidade da alguma medida emergencial 

para implementar maior segurança aos pedestres? 

- 	2. 	Guando que a Municipalidade irá executar a 

limpeza da lateral da via nas proximidades do pontilhão? 

010 rpwo 
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N° 
3, 	Quando que a Municipalidade irá executar a 

exterminação e o controle das populações dos animais sinantrópicos 

indesejável? 

4. Quando que a Municipalidade providenciará 

para que o responsável desobstrua e construa a calçada • nas vias laterais, 

próximo do pontilhão, conforme fotografia abaixo? 

5. Perguntado 	pela 	terceira 	vez, 	a 

Municipalidade tem algum intervalo de tempo marcado para efetuar a -  limpeza 

nas laterais das vias? 

6. • Quando será efetuado o alargamento do 

pontilhão para incluir duas mão de Tráfego e mais calçadas para pedestres? 

Se positivo, quando? Se negativo, por quê? 

7. A Administração Municipal informou em 

último requerimento, GP-RI-2465113, a verificação da viabilidade para implantar  

a iluminação pública no local mencionado? (fotografia abaixo). Se positivo, 

quando Será implementado? Se negativo, por quê? 
S 
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8. 	A Iluminação pública a ser implantada estar. 

	

._-- 	 
dentro da NBR 5101? 

S/S. 26 de julho de 2013. 

Fernando Dirii 

Vereador 

PMDB 
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DES# CHO 

111/4 
Presidente: 

Em  2 g  de 	c), 444, -,z_c de 2013. 

REQUERIMENTO N.°: 	2925 

ASSUNTO: PEDIDO COMPLEMENTAR 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. 

ir* 
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N° 

Considerando que a Secretaria de Serviço Público 

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 Mobilidade, 

Desenvolvimento Urbano e Obras responde pela gestão das obras da 

Prefeitura de Sorocaba incluindo mudanças no sistema viário e implantação de 

ruas e avenidas, 

Considerando que já foi feito um requerimento, de n° 

2490, sobre a Rua Epitácio Pessoa E QUE NÃO FOI RESPONDIDO DE FOMA 

ADEQUADA 

Considerando que este Vereador presta contas com 

os munícipes e a resposta dada pelo requerimento, GP-R1-213912013, em 

anexo, não foi adequada, contrariando o princípio da legalidade, eficiência, e 

transparência. 

Considerando que o local já apontado pelo 

requerimento n° 2490 infringem diversas leis entre elas: 

- Lei 9.503197, Anexo I; 

- Lei Municipal Ne 9.313/10, art. 2°; 

- art. 68 do Código de Trânsito Brasileiro; 

- art. 2°, inciso XXXIX da regulamentação Ne 

414/10 da ANEEL; 	 • % 

fr,nrarz ~O melam. 
....PO 10" roclOado 
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Estado de São Paulo 

N° 

t, 

- art. 68, § 611 do Código de Trânsito Brasileiro; 

- art. 3 11 1 da lei 8.078190 - Código de Direitos do 

Consumidor (CDC); 

- Lei Municipal N° 8.354, de 27 de Dezembro 

	

de 2007; 	 2 
A Iluminação pública fora da NBR 5101. 

Considerando que 	o pedestre ao atravessar o pontilhão, 	É 

pela rua, coloca sua vida em risco, conforme fotografia. 

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa fisica ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, hern 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção. montagem, criação, 
construção, transformação, Unportação, exportação, distribuição ou comercialiução de produtos ou 
prestação de serviços. 

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

inclusive as de imitirem bancária, fmanceira, de crédito e securitária, salvo as decorrerdes das relações de 
caráter trabalhista. 

R 
■ Ipa 

Este impreaso foi oonf.ciene. 
cem papsd 100% reclobdo 



Considerando que a via mencionada, na 

aproximidade do pontilhão, não apresenta iluminação pública e que no período 

noturno a insegurança é latente. 

Considerando que a vida tem um valor inestimável, 

cabendo ao Estado zelar por ela. 

Considerando que o local tem alto risco de ocorrência de 

Wdinmea  
I (h 04~4 

Estado de São Paulo 	• 

N° 

acidente. 

Considerando que se houver acidente a Municipalidade 

poderá responder ação judicial, devido às inúmeras omissões apontados em 

ar 4 

Este Impam, fo, conlectlonrda 
com pape 10% reclando 



• 
(Orneou  

italã P990/~4 
Estado de São Paulo 

N° 

diversas Leis Federais, inclusive do Código do Consumidor, acarretando futuro 

prejuízo ao erário público 

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 

segue: 

1. 	Poderia 	a 	Municipalidade 	responder 

adequadamente o requerimento de n 2490, ou seja, quais serviços serão 

executados ainda este ano e quais os projetos existentes para o local, a fim de 

que este Vereador possa prestar contar aos Munfcipes da região? 

	

S/S. 226 de novembr 	2013. 

Fernando Dini 

Vereador 

PMDB 
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Prefeitura de Gabinete 
SOROCABA 	 do Prefeito 

GP-RI-2465/13 

Sorocaba, 11 de dezembro de 2013. 

J. AO EXP 	Efflo 
Senhor Presidente, 	

• TE 
EM i'15' 

JOS FRAN= O ..14TINEZ 

Em respo. a ao requ-r ento n° 2925/13, de 

autoria do Vereador FERNANDO ALVES LISBOA DINI e aprovado por esse 

Legislativo, no qual faz um pedido complementar ao Prefeito, sobre a situação da 

Rua Epitácio Pessoa, informamos a Vossa Excelência, de acordo com os 

esclarecimentos da SERP — Secretaria de Serviços Públicos, que a manutenção da 

via mencionada é feita regularmente, quanto à iluminação, será verificada a 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos 

renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosa 	c, 

• " 	.1 CARLOS PAN NZIO 
Prefeito 

t; 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA — SP 
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ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 
SOBRE A SITUAÇÃO DA RUA EPITÁCi0 PESSOA. 

Considerando que o art. 61, incisos li 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. 	 4,4 % 

Ia* 
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N° 

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. 

Considerando que a definição de VIAS PÚBLICAS 
se encontra na Lei 9.503197, Anexo I, 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 2/ 
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. 

Ir. 

illiplEMP ...SOA. 
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Estado de São Paulo 

N° 

Considerando que o art. 68 do Código de Trânsito 
Brasileiro, assegura ao pedestre o direito a utilização dos passeios 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 dá inexistência de qualquer calçada, é constante o acumulo do 
mato, sendo que a Prefeitura não faz a manutenção e limpeza, tomando o fato 
um problema crônico. 

Considerando que o pedestre ao atravessar 
pontilhão, pela rua, coloca sua vida em risco, conforme fotografia. 

0.4  % 
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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 

a 
Esta Imprimo foi conf.:et:nado 

com 9~ 1 P1154 
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público que tem por objetivo exclusivo PROVER DE CLARIDADE  dos 
logradouros públicos, de forma periódica, continua 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. 32 da lei 8.078/90 — 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 especificas 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. 

An. 3° Fornecedor é toda pessoa fisica ou juridica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem ai ividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição eu comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 

§ 10 Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial 
§ 20 Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de causaraO. mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e secwitária, salvo as 6eco.rTnntCs 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 sinantropicos indesejáveis.  

W 	§ 

e 
2, 	A 

ki 

i 
REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado k 

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? 

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 pontilhar)? 

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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J. AO EXP.gOIENTE EX r O 

W 
EM.A  k xNç\'  Senhor Presidente, 	 Q, 	 iqt  

JOS FRANCIS onr'-  EZ 1 PliESI ii 

Em respu41 ,Wa requerim -\. n° 2490/13, d5 

autoria do Vereador FERNANDO ALVES LISBOA DINI c aprovado por esse 

Legislativo, no qual solicita informações sobre a situação da Rua Epitácio Pessoa, 

informamos a Vossa Excelência, de acordo com os esclarecimentos da SERP — 

Secretaria de Serviços Públicos, que o pedido foi inserido era nossa programação 

para execução em novembro. 

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos 

renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamen . 

A NI ARLOS P NUNZ 
Prefeito 

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


