
CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 

 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DESPACHO 
À Exma. Sr'. refeii Municipal 

A ROVADO 
(PRESIDENTE) 

Em 	1P1OU 

REQUERIMENTO N.° 2383 

ASSUNTO: SOLICITA QUE A EXCELENTÍSSIMA 

SENHORA PREFEITA MUNICIPAL PRESTE 

INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA DE UM 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO JUNTO ÀS 

CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

PARA A RETIRADA DE CABEAMENTOS 

INUTILIZADOS. 

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, no seu 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; 
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CONSIDERANDO que a empresa de distribuição de 

energia elétrica, detentora da infraestrutura de postes, é obrigada a observar o 

correto uso do espaço público de forma ordenada em relação ao 

posicionamento e alinhamento de todas as fiações, cabeamentos e 

equipamentos instalados nos mesmos, nos termos do Art. 1° da Lei Municipal 

n°11.312/16; 

CONSIDERANDO que a problemática instalada com 

a quantidade exorbitante de cabeamentos inutilizados que são simplesmente 

deixados nos postes pelas empresas concessionárias de serviços públicos, 

causando inúmeros transtornos para os munícipes decorrentes da poluição 

visual, do potencial aumento no risco de acidentes por conta do acúmulo de 

materiais e outros transtornos decorrentes da situação. 

REQUEIRO à Mesa que, ouvido o Plenário, seja 

oficiada a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal para que informe 

fundamentada mente, o que segue: 

1) A Municipalidade tem um plano estratégico junto 

às concessionárias de serviços públicos para a retirada do cabeamento 

inutilizado que se acumula nos postes da cidade? 

a) Caso a resposta seja positiva, favor informar 

detalhadamente quando e de que maneira esse cabeamento vai ser retirado. 

b) Caso a resposta seja negativa, favor informar os 

motivos que impedem a Municipalidade de criar e executar um plano 

estratégico junto às concessionárias de serviços públicos para a retirada do 

cabeamento inutilizado. 
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REQUER-SE, por fim, que o presente requerimento 

seja plenamente respondido, com a indicação de todos os detalhes possíveis, 

bem como que a resposta seja encaminhad à prazo legal (Art. 34, § 11  da 

LOM e Art. 104, § 20  e §30  do RI). 	 / 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2019. 

FERNANDO DINI - VEREADOR- MDB 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA 
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Prefeitura de 
SOROCABA 

Gabinete da Prefeita 

GP-RIM-24 17/19 

Sorocaba, 10 de dezembro de 2019 

S 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao requerimento n° 2383/19, de autoria dessa Presidência e 
aprovado por esse Legislativo, no qual solicita informações sobre a existência de um 
planejamento estratégico junto às concessionárias de serviços públicos para a retirada de 
cabeamentos inutilizados, encaminhamos a Vossa Excelência resposta exarada pela Secretaria de 
Conservação, Serviços Públicos e Obras - SERPO. 

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

Atenciosamente, 

ÇLu 
FLÁVIO NELSON DA COSTA CHAVES 

Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas 

Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR FERNANDO ALVES LISBOA DINI 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal 
SOROCABA — SP 



Prefeitura de 
SOROABA Secretaria de Coiiservação, Serviços Públicos e Obras 

Requerimento n9 2383/2019 

A 

Secretaria do Gabinete Central 

A Prefeitura de Sorocaba conjuntamente com a CPFL Piratininga tem se reunido e discutindo a 

elaboração de projeto com o objetivo de reordenamento de cabos e demais componentes 

compartilhados em rede de energia elétrica. 

Encontra-se em elaboração plano estratégico macro com o objetivo de reordenamento de 

infraestrutura em todas as ruas e bairros de Sorocaba. O objetivo principal com o projeto de 

reordenamento é garantir a segurança das instalações, através de aplicação de normas técnicas e 

resoluções conjuntas ANEEL e ANATEL. O reordenamento consiste em etapas distintas, inicialmente 

prevê a retirada de cabos desativados , após será efetivada a regularização técnica e agrupamento de 

cabos das empresas de mesmo grupo econômico. 

Atualmente existem na condição de compartilhamento da infraestrutura de energia elétrica 44 

empresas reconhecidas pela CPFL Piratininga, demonstrando com esses números a necessidade da 

aplicação do projeto de reordenamento. 
Com o objetivo de dimensionar prazos, ações em conjunto entre os envolvidos e programação 

financeira de projeto em todos os locais de Sorocaba, desenvolveu entre a Prefeitura e CPFL os projetos 

pilotos descritos abaixo: 

a) Av. Rudolf Daiferner 

b) Av. Fernando Stecca 

O detalhamento dos projetos estão inseridos em documento próprio anexo a resposta do presente 

requerimento. Neles estão indicados os prazos iniciais, cronograma de serviços, extensão linear dos 

respectivos projetos, quantidade de postes, número de ocupantes e imagens atualizadas das avenidas 

indicadas acima. 

Os projetos destacados foram objetos de apresentação audiovisual em reunião realizada no Gabinete 

da Prefeita na segunda-feira (Dia 02/12/19 - 14:00 horas), com a presença de representantes da 

Prefeitura de Sorocaba (SERPO, SEPLAN, URBES, SAi), da CPFL Piratininga, Presidente do Legislativo e 

Prefeita Municipal. 

As conclusões dos projetos pilotos serão aplicados no desenvolvimento de projeto macro, atendendo 

toda a região de Sorocaba. 

Está previsto em data a ser definida entre os participantes e os envolvidos, a apresentação dos projetos 

e procedimentos à Câmara Municipal. 

Finalizando a resposta, as demandas informadas através dos canais disponíveis pela Prefeitura de 

Sorocaba referente ao reordenamento de cabos permanecem com seus procedimentos de avaliação e 

fiscalização durante o período de estudos, planejamento e aplicação dos projetos piloto e macro, sendo 

aplicado aos usuários e proprietária da rede de infraestrutura compartilhada aos dispositivos inseridos 

através da Lei nQ 1112 de 18/04/2016 e alterada através da Lei n2 11986/2019. 

ENG2 WILSON UNTERKIRCHER FILHO 

Secretário de Conservação, Serviços Públicos e Obras 

ENG2 JAMILTON 1  NZAN AILY 

Secretaria de Conservação, ÀaWos Público e Obras 



n 





\ 

LO 



<1 

r 

ti 
.? 

c• 

: 





/ 

11 

1 



LO 



11  

- 





      

      

/ 

    

 



V
W

V
N

D
O

N
O

W
3
 



ri. 

so
q

j
  s

o
p
  o

j u
w

ed
n

bV
  

N 
o 


