São Paulo, 28 de junho de 2007.
Cart 171/2007
Ilmo.
Vereador Domingos Dissei

Assunto: PL Marquises
Prezado Vereador Domingos Dissei,
A ABECE (Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural) é uma entidade que
representa as empresas de projeto de engenharia de estruturas, e reúne cerca de 250 empresas
de projeto e consultoria estrutural, com regionais nas mais variadas localidades do país,
representando mais de 80% dos negócios do setor.
No sentido de aprimorar ainda mais o Projeto de Lei 489-05 – “Check up de Edificações” – de
vossa autoria, visando sempre a segurança nas edificações desta capital e garantia técnica em
especial sobre marquises e sacadas, estamos encaminhando proposta com alguns itens
específicos para inspeção de marquises e sacadas, cuja responsabilidade técnica deve ser de
engenheiro estrutural experiente.
Por entendermos ser justa e estar em concordância com os critérios de segurança necessários à
população usuária, bem como, com o interesse de nossa associação e de todos os profissionais
de engenharia e arquitetura do país, aplaudimos sua iniciativa em propor tal projeto de lei, o qual
certamente já conta com o apoio de nossos associados.
Alternativamente, encaminhamos proposta de um novo projeto de lei, específico para marquises
e sacadas (já do conhecimento do vereador Netinho e do Secretário Ricardo Dias Leme), para
sua apreciação, para decisão da melhor alternativa visando os interesses da população.
Assim sendo, nos colocamos à sua inteira disposição para a ajuda mútua na aprovação desta e
de outras ações que forem de acordo com os anseios de nossa classe.
Atenciosamente,

José Roberto Braguim
Presidente

Anexos:
1. PL 489/05, com comentários.
2. Minuta de PL sobre vistoria de marquises e sacadas.
3. Artigo da revista “Concreto e Construções”, do IBRACON (Instituto Brasileiro do Concreto).
4. Artigo da revista “Techne”, da editora PINI.
5. Fotos de queda de marquise em Curitiba.
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