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Requer informações do Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal sobre a possibilidade de 

cobrar da Empresa Nova Dutra a 

contratação de laudo técnico estrutural para 

avaliação das condições do Viaduto Cidade 

Jardim. 

 

 
Senhor Presidente,  
 
  
Considerando que a Rodovia Presidente Dutra foi 

inaugurada em 19 de janeiro de 1951, perfazendo, portanto, 66 anos que corta a 

nossa cidade, sendo que seus impactos na mobilidade urbana de Taubaté são 

constantemente agravados com o crescimento urbano, e com a precariedade dos 

viadutos existentes que datam da inauguração da rodovia. 

 

Considerando que no caso específico do Viaduto Cidade 

Jardim, que liga a Avenida Assis Chateaubriand com a Estrada do Barreiro, Avenida 

Dom Pedro I e Avenida Bandeirantes, a colocação de semáforo para o controle do 

fluxo do trânsito local, faz com que em determinados momentos o trânsito fique 

parado, fazendo com que com veículos de grande porte como ônibus e carretas e 

demais veículos permaneçam ao mesmo tempo sobre a pista de rolamento do 

viaduto, cuja construção já data de várias décadas.  

 

Considerando que devido ao intenso tráfego de veículos 

pesados sobre o Viaduto Cidade Jardim, necessário se faz, por precaução e 

segurança dos seus usuários e da própria Via Dutra, a elaboração de um laudo 

técnico estrutural para avaliação das condições de uso desse importante 

equipamento público.  
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Considerando que a existência do viaduto é em 

decorrência da Rodovia Dutra, que é operada em regime de concessão de serviços 

públicos pela Empresa Nova Dutra, cuja parcela da tarifa de pedágio deve ser 

revertida em melhorias da rodovia e seus equipamentos, entendemos que a 

Prefeitura Municipal deva exercer ações junto à concessionária para que a mesma 

contrate o laudo técnico junto ao IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas, órgão 

ligado à USP, laudo este, de extrema importância para sabermos das reais 

condições de segurança do referido local.  

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto 

segue: 

 

I – É possível que a Prefeitura Municipal venha a 

tomar providências junto à Empresa Nova 

Dutra, a fim de que no mais breve tempo 

possível venha a ser contratado um Laudo 

Técnico Estrutural para a avaliação das 

condições de uso do Viaduto Cidade Jardim? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 17 de agosto de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


