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REQUERIMENTO N° 019 3 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES DO PREFEITO 
SOBRE A ILUMINAÇÃO DO 	TRECHO. 
FINAL DA RUA ORLANDO BISMARA, Jd. 
NOVA MANCHESTER. 

Considerando que o art. 61, incisos II e XXIV da Lei 
Orgânica do Município de Soocaba 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. 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 competente, a fiscalização financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Município; 

Considerando que o direito a informação está incluído nos 
direitos fundamentais de segunda dimensão, denominados de direitos sociais, 
econômicos .e culturais. Esses direitos impõem ao Estado. (União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios) uma operação prestacional, voltada para a satisfação das 
carências da coletividade. 
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Considerando que 	art. 40,  incisos V, alínea "e", da Lei 
Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ao Município a prestação do 
serviço público de iluminação. 

Considerando quea Secretaria de Serviços Públicos (Serp) 
responde serviços de manutenção da cidade de modo geral, INCLUINDO A 
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 

Considerando que O prefeito Sr. Dr. Antonio Carlos 
Pannunzio declarou no dia 12/07/2013, na ocasião do programa "Prefeito no Bairro", 
realizado na Casa do Cidadão Itavuvu, no Parque das Laranjeiras, que haverá 
investimentos 	em 	iluminação 	pública 	(fonte: 
http://agencia.prefeiturasorocaba.com.bi/noticiaI25675).  

Considerando' que a Rua Orlando Bismara é uma 
importante via que ligam os bairro M. Nova Manchester e o M. Residencial Deolinda 
Guerra com a Av. Dr. Armando Pannunzio, importante via arterial, que liga a Zona 
Oeste e Sul. 

Considerando que nas proximidades do local mencionado 
já é um grande pólo comercial e de prestação de serviço, inclusive com a Faculdade 
Anhanguera, trazendo grande movimentação de pessoas no período noturno, e a 
segurança está ligada a uma boa iluminação. 

Considerando que o Art. 2°, inciso XXXIX da 
regulamentação N2 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 veículos e pedestres de forma a proporcionar visibilidade para a segurança do 
tráfego de veículos e pedestres de forma rápida, precisa e CONFORTAVEL. 

Considerando que a NBR 5101 prescreve que os projetos 
de iluminação pública devem atender os requisitos específicos do usuário, provendo 
beneficios econômicos e sociais para os cidadãos, incluindo: 

a) 	Redução de acidentes noturnos e 
perdas econômiõas; 
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b) 	Melhoria das condições de vida das 
comunidades carentes; 

C) 	Auxílio à proteção policial, com 
ênfase na segurança pessoal; 

d) Facilidade do fluxo do tráfego; 
e) Destaque a edificios e obras 

públicas durante a noite. 
O 	Fixa níveis mínimos médios de 

iluminância para os vários tipos de vias em função da 
densidade de tráfego motõrizado e de pedestres; 

g) Estabelece critérios de projeto para a 
ILUMINANCIA e LUMINANCIA. 
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Considerando que é Pacífico o entendimento de, que o 
Código do Consumidor abrange a prestação de serviço das Pessoa Jurídiëa de Direito 
Público, conforme dispõem o art. 301  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 o,u 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); 

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

1) O Executivo Municipal tem o conhecimento da falta de 
lâmpadas no poste localizado no final da mencionada via? Se negativo, qual a razão?. 

2) O que pretende o Executivo Municipal fazer a 
respeito da falta de lâmpadas no poste localizado no final da mencionada via? Quando 
se dará a reparação desta deficiência? Se não será feito, qual a razão? .Se sim, qual a 
data? 

S/S, 14 defeveo de 2016. 

Ferna i s O Dini 
Vereador 

PMDB 

'Art. 3° 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 decorrentes 
das relações de caráter trabalhista. 


