
CÂMARA MUNICIPAL DE ORO CABA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DESP 

APROVADO  (PRESIDENTE) 

Em 	 27JUL2U19 

Requerimento n.°: 	t477 

ASSUNTO: SOLICITA DO SR. PREFEITO 
INFORMAÇÕES SOBRE A CONSERVAÇÃO DA LINHA 
FÉRREA E A EFETIVA RETIRADA DOS DORMENTES 
SOLTOS NO PONTILHÃO QUE PASSA PELA 
MARGINAL DOM AGUIRRE. 

CONSIDERANDO que a Lei Orgânica do Município de Sorocaba, 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, 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 a Lei Orgânica do Município de Sorocaba, no seu 
art. 4°., inciso XVIII, alínea "a" determina que compete ao Município a conservação das 
suas vias públicas, o que inclui a tomada das medidas necessárias para a preservação da 
segurança e integridade de pedestres e motoristas; 

CONSIDERANDO que, nos termos do Art. 175 da Constituição Federal, 
a prestação dos serviços públicos (incluindo o transporte ferrovia) incumbe ao Poder 
Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão. 

CONSIDERANDO que foi amplamente noticiado pela mídia local que 
existem dormentes soltos nos trilhos da via férrea que passa sobre a marginal Dom 
Aguirre, expondo os motoristas e pedestres que circulam pelo local ao risco de acidentes, 
fato que foi confirmado in loco pelo subscritor, como mostram as fotos em anexo. 



REQUER-SE, 
respondido, com a indicação 
seja encaminhada no prazo 1 

Sala das Ses 

que o presente requerimento seja plenamente 
os detalhes possíveis, bem como que a resposta 
34, § 1° da LOM e Art. 104, § 2° e §3° do RI). 

unho de 2019. 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

  

CONSIDERANDO que a empresa RUMO S/A, concessionária 
responsável pela linha férrea em questão, já foi notificada e multada anteriormente por 
não providenciar a manutenção e limpeza a que é obrigada, nos termos da Lei n° 
10.475/2013, situação que já foi tema do requerimento n° 059/2019 deste Vereador por 
conta do evidente risco à saúde pública e à segurança dos munícipes. 

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

1) Quais as medidas efetivas tomadas pela Municipalidade para retirar os 
dormentes soltos nos trilhos da via férrea de administrada pela empresa RUMO S/A, que 
passa sobre a marginal Dom Aguirre, conforme fotos anexas? Favor informar a data exata 
para a retirada dos dormentes pela municipalidade ou pela empresa RUMO S/A, 
concessionária da linha férrea. 

2) A Municipalidade possui um procedimento padronizado para verificar 
o estado de conservação dos trechos da linha férrea que cruzam a cidade de Sorocaba, 
bem como um controle das atividades da concessionária RUMO S/A nesse sentido? 

Caso a resposta seja positiva, favor detalhar qual é a rotina e o cronograma 
de fiscalização da municipalidade para aferir o cumprimento das obrigações contratuais 
da empresa RUMO S/A quanto à conservação da dos trechos da linha férrea que cruzam 
a cidade de Sorocaba, informando, ainda, quais os procedimentos adotados pela referida 
concessionária, o seu cronograma de manutenção e o atual estado de conservação da linha 
férrea que cruza o município de Sorocaba. 

Caso a resposta seja negativa, qual o motivo que impede a efetiva 
fiscalização da rotina de manutenção e limpeza da linha férrea pela empresa RUMO S/A? 
Quando os procedimentos de fiscalização necessários serão implantados pela 
Municipalidade? Favor indicar a data da efetiva implantação da rotina de fiscalização, 
bem com o respectivo cronograma. 

FERNÁ DO DINI 
VEREADOR 
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