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ASSUNTO: INFORMAÇÕES AO PREFEITO 

SOBRE O MOTIVO DA FALTA DO GUARDA CORPO 

NA PONTE FRANCICO DELL" OSSO. 

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

Orgânica do Município de Sorocaba determina que compete, privativamente, 

ao Prefeito exercera direção superior da Administração Pública Municipal e 

resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe 

forem dirigidos. 

Considerando que art. 40 , incisos XVIII, da Lei 

Orgânica do Município de Sorocaba informa que Compete ,-ao Município a 

execução de obras. 

- 	Considerando que existem dispositivos de proteção 

em pontes, guarda-corpos, que são estruturas que protegem os pedestres, como 

barreiras, e funcionam como atenuadores do choque dos veículos, tendo como 

finalidade promover seu retorno à pista da maneira mais natural possível. 

Considerando que diversas pontes e viadutos de 

Sorocaba são dotados de dispositivos de proteção especialmente planejados para 

garantir a segurança dos usuários em caso de acidentes ç -\ 
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N° 	 Considerando que tais dispositivos de proteção são 

normatizados pelo Departamento Nacional de lnfraestrutura de Transportes (Dnit), no 

plano federal; pelos Departamentos de Estradas de Rodagem (DER), nos Estados. 

Considerando que existem normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas que determinam seus parâmetros mínimos, como a 

NBR 6.971, que dispõe sobre projeto e implantação de defensas metálicas, e a NBR 

14.885:2004, sobre segurança no tráfego, que estabelece os padrões para barreiras 

de concreto. 

Considerando que, além das normas NBR, o Dnit 

	

estabeleceu, em sua norma 109/2009, as especificações da barreira New Jersey, 
	SÍ 

determinando que a rampa - um plano inclinado a 55 1  com a horizontal - tenha altura 

nominal de 255 mm, e a mureta - que é um plano inclinado, quase na vertical, com 

ângulo de 841  com a horizontal - tenha altura nominal de 480 mm. A rampa tem a 

função de reduzir a energia cinética do veículo que com ela colide, e a mureta atua de 

modo lateral sobre o veículo, obrigando-o a retornar à via. "Trata-se de uma solução 

inteligente, que por isso vem sendo aplicada em todas as obras de concessões no 

Estado de São Paulo", explica Fernando Stucchi, professor da Escola Politécnica da 

USP e sócio-diretor da EGT Engenharia. 

Considerando que a ponte Francisco Dell"osso é 

uma via principal que liga a região central a zona leste, e que apresenta um 

tráfico pesado. 

Considerando que a Lei 9.503/97 determina em seu 

art. 254, inciso li, a proibição ao pedestre de cruzar pistas de rolamento nos 

viadutos, pontes. 

Considerando que diversos munícipes (usuários, 

moradores e comerciantes) têm reclamado quanto à falta de segurança para a 

travessia de ponta, principalmente para os idosos e crianças. 
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N° 	 REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado 

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando nos informar o que 

segue: 

1) A Municipalidade tem conhecimento da falta do 

guarda corpo (barreira), entre a pista e calçada, na ponte Francisco Dell"osso? 

Se positivo, por que a falta de providência para a segurança? Se negativo, qual 

a providência que a Municipalidade irá tomar? 

2) A Municipalidade tem algum prõjeto para aumentar a 	Ó 

segurança dos pedestres na travessia da ponte, em especial a construção de 

dispositivos de proteção conhecido como guarda-corpos ou barreira? 

S/S. 16 de setembrode.2013. 

F,Ømando Dini 

/ Vereador 
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