
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 641/18 

Excelentíssimo Senhor 
Alexssandro Bussola 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Câmara Mu 1icipal de Sr1uru 
Diretoria de '\poio Legislauvo 

1 5 MAR. 2018 

Bauru, 14 de março de 2018 

Em atenção aos ofícios 070/17, 086/17 e Requerimento 484/17, da vereadora 

Yasmin Nascimento e Oficio 124/17 e Requerimento 611/17 do vereador Alexssandro Bussola, 

protocolado nesta Prefeitura como processo nº 18942/2018, referente a redutor de velocidade na 

quadra 14 da Avenida Joaquim Marques Figueiredo, Distr. Industrial, antes e depois do 

Condomínio Terra Nova, a EMDURB informa o solicitado conforme cópia em anexo. 

AtenciJ' amente 

Au.: 
RECEBIDO 
11, 01/1 / j 
~~& 
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Assunto 

De 
Para 

Cópia Oculta (Cco) 

Data 

Prezados Senhores: 

Webmail EMDURB :: Resposta Processo 3278/2017 - EMDURB 

Resposta Processo 3278/2017 - EMDURB 
sistemaviario <sistemaviario@emdurb.com.br> 
<asemlimites.educa@gmail.com> 
<comunicacao@avalloneadvogados.com.br> 
10-01-2018 11 :11 

Em atenção ao Ofício n.2 62/2017, protocolado nesta empresa sob n.2 3278/17, onde solicita a 
instalação de dois redutores de velocidade na Rua Joaquim Marques de Figueiredo, na entrada do 
bairro Octávio Rasi, sentido centro/bairro e na Rua Dezesseis, outra entrada do bairro, sentido 
antiga fábrica da Coca Cola/bairro, informamos que a solicitação, no momento, é inviável no local 
por não preencher os requisitos legais da Resolução N2 600/2016 do CONTRAN. 

Att, 

EMDURB - DTT Câmara Municipal de Bauru 
Diretoria de ~poio Legislativo 

1 7 ABR. 2018 

EN 1 R'°l!JA 
Hora P~5 (a~A:...q .. _.. 

V 

https://rrrail .enrl.Jrb.combr/rot.ndcube/? _tas~rreil& _safe=O& _ uid=2356&_rrtx»FSent&_action=print&_ ~n= 1 
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À Presidência. 

1. Para conhecimento. 
2. De acordo com os critérios estabelecidos pelo Conselho Nacional de 

Trânsito (CONTRAN) coordenador do sistema nacional de trânsito e órgão 
máximo normativo e consultivo, Art. 7° inciso Ida Lei nº 9.503 de 23/09/1997, 
para análise quanto a viabilidade da implantação de obstáculos se faz necessário 
realizar e analisar os seguintes levantamentos: 

a. sinalizações existentes (verificar se existe necessidade de manutenção 
ou reforço); 

b. condições geométricas ( existência de guias rebaixadas); 
c. índice de acidentes (significativos); 
d. declive ao longo do trecho (menor que 6%); 
e. presença de curvas ou interferências visuais (ex.: árvores) que 

impossibilitem boa visibilidade ao longo do trecho; 
f. volume do tráfego de veículos; 
g. número de pedestres; e 
h. condições do pavimento. 
3. De acordo com o acima exposto, consideramos inviável a implantação 

de obstáculo na rua Joaquim Marques Figueiredo quadras 14 e 15 conforme 
parecer da Gerência de Planejamento do Sistema Viário (GPSV) com as 
seguintes observações: 

a. não encontramos registros de acidentes no período de 01 (um) ano 
(04/12/2016 à 04/12/2017); 

b. a inclinação do local ( quadra 14) é de 6,20%, ou seja, superior a 
permitida para a implantação de obstáculo prevista na Resolução nº 600/16 do 
CONTRAN ( coordenador do sistema nacional de trânsito e órgão máximo 
normativo e consultivo, Art. 7° inciso I da Lei nº 9.503 de 23/09/1997); 

c. pequeno número de pedestres; e 
d. a sinalização encontra-se em bom estado. 
4. Pela ciência aos nobres vereadores: 
a. Yasmim Nascimento (referenciar os processos nº 6911/2017, 7109/17 e 

8942/17 por se tratar do mesmo assunto); e 
b. Sandro Bussola (referenciar os processos nº 8450/17 e 8507/17 por se 

tratar do mesmo assunto). 
5. Após solicito o arquivamento. 

Bauru, 12 de janeiro de 2018. 

Augusto Fra .. 111'-,.,~'-(~~' 
Diretor 


