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REQUERIMENTO Nº 172/17  

 

 

CONSIDERANDO que, na Avenida Rogério Cassola, há um intenso fluxo de veículos, haja vista que, a 

mesma interliga a Região do Parque Jataí à Região do Bairro Parque Bela Vista, e serve de acesso ao 

Shopping Iguatemi, rodovias e cidades vizinhas; além disso, nessa via pública estão localizados 

importantes condomínios residenciais; 

 

CONSIDERANDO que, na altura do imóvel número 842 da referida via pública, situa-se o Condomínio 

Aldeia da Mata, no qual residem cerca de 900 (novecentas) pessoas, e conta com uma quantidade 

expressiva de funcionários. Nesse local, o fluxo de entrada e saída de veículos é intenso, e, não existe um 

acesso direto para quem sai do referido condomínio, com intuito de pegar a Avenida Gisele Constantino - 

o primeiro retorno fica distante a alguns metros do local -; e, como agravante, nesse trecho, da entrada do 

condomínio até o referido retorno, não há sinalização de solo, nem placas indicativas para segurança dos 

motoristas que saem do condomínio; e, 

 

CONSIDERANDO que, temos como proposta que o setor competente estude a possibilidade de fazer 

uma abertura no canteiro central da Avenida Rogério Cassola (construção de um retorno), para que 

os moradores, funcionários e visitantes do Condomínio Aldeia da Mata, possam acessar o sentido 

contrário da avenida (sentido Avenida Gisele Constantino), com mais tranquilidade e segurança.  

 

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) Existe a possibilidade de o Chefe do Executivo determinar que o setor competente realize estudos 

técnicos, visando à construção de um retorno na Avenida Rogério Cassola, defronte ao 

Condomínio Aldeia da Mata, para acesso dos motoristas que saem do condomínio, em direção à 

Avenida Gisele Constantino, se possível, com faixa de desaceleração na pista, para beneficiar os 

demais motoristas que trafegam no sentido Parque Jataí? 

 

b) Em caso negativo, qual o impedimento? 

 

c) De forma mais emergencial, o setor competente poderia providenciar a revitalização da sinalização 

de solo no referido trecho da Avenida Rogério Cassola (nas proximidades do Condomínio Aldeia da 

Mata); a instalação de placas indicativas; e, ainda, a instalação de “tachões” ou outro tipo de inibidor 

de velocidade, alguns metros antes da entrada do referido condomínio, para proporcionar mais 

segurança aos motoristas que saem do mesmo? 

 

Obs.: Seguem anexas, fotos do local. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 9 de maio de 2017. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 


