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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 079/17 

 

 

CONSIDERANDO que este Vereador foi procurado por vários pais, e também, por parte da 

Direção da EMEF “Sueli da Silva Paula”, localizada na Rua Professora Laila Gallep Sacker, nº 

25, no Bairro Barra Funda, pois eles estão preocupados com a segurança dos alunos que ali 

estudam, tendo em vista que, é intenso o fluxo de trânsito na localidade; 

 

CONSIDERANDO que, as atuais sinalizações de trânsito, tanto as de solo como as placas, são 

insuficientes e, além disso, estão mal conservadas; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente que, por se tratar de uma área escolar, deveriam ser adotadas 

todas as medidas necessárias para se garantir a segurança dos alunos e das demais pessoas que 

por ali trafegam. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) O Chefe do Executivo poderia determinar ao setor responsável pelo trânsito que providencie 

todas as sinalizações de trânsito necessárias na Rua Professora Laila Gallep Sacker, no 

Bairro Barra Funda, tais como: 

 

 Nova pintura da sinalização de solo e implantação de placas indicativas de área escolar 

defronte ao portão da EMEF “Sueli da Silva Paula”, no Bairro Barra Funda; 

 Sinalização de vagas para deficientes (placas e pintura de solo); 

 Demarcação e sinalização de área para que as Vans Escolares possam estacionar com 

segurança. 

 

b) Há possibilidade de, nessa mesma região escolar, na Rua Dr. Alfredo Maia, próximo de 

onde existe um ponto de ônibus, providenciar a instalação de uma lombotravessia para 

proporcionar mais segurança aos pedestres, inibindo o abuso de velocidade praticada pelos 

motoristas? 

 

c) O setor responsável poderia realizar estudos a fim de desviar o trânsito "pesado" da rua da 

referida escola? (Segundo relatos, os caminhões passam em frente à escola, colocando em 

risco a segurança dos que ali trafegam, e ainda, trata-se de uma via considerada pequena 

para ser mão dupla) 

  

 

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:  

 

 TV Votorantim - Canal 3;  

 Jornais: “Ipanema”, “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do 

Sul”; 
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 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Ipanema, Band FM, Cantate FM, Cruzeiro 

FM e Nova Tropical FM; 

 Site www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. Irineu Oliveira; 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 7 de março de 2017. 

 

 

 
LUCIANO DA SILVA 

Vereador 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/

