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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 211/17 

 

 

CONSIDERANDO que, recentemente, foi anunciada a finalização da duplicação da SP-264 – 

Rodovia João Leme dos Santos, a qual é utilizada por cerca de 13 mil veículos; 

 

CONSIDERANDO que, lideranças e moradores dos bairros Jardim Tatiana e Green Valley 

estão temerosos e revoltados, pois lhes foi garantido melhores acessos de saída e entrada para os 

bairros e não é isso o que vem acontecendo. 

 

CONSIDERANDO que, segundo informações, no projeto de duplicação da referida rodovia, a 

mesma seria contemplada com iluminação nas passarelas, bem como nas ciclovias, inclusive 

com: colocação de placas de sinalização, informações, além da implantação de proteção para que 

pedestres não atravessem fora da passarela. Porém, até o presente momento, não há esse tipo de 

benfeitoria; 

 

CONSIDERANDO que, nas entradas dos bairros Jardim Tatiana e Green Valley, segundo 

moradores, por não haver uma pista de desaceleração, vêm ocorrendo diversos acidentes. 

 

Diante do exposto, é que REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, que se 

oficie ao DER - Departamento de Estrada e Rodagem com extrema urgência, para que nos 

informe e providencie o seguinte: 

 

a) Poderia nos informar a previsão de implantação de iluminação nas passarelas, bem como nas 

ciclovias e a colocação de placas de sinalização, informações, além da implantação de 

proteção para que pedestres não atravessem fora das passarelas existentes na SP/264? 

 

b) Poderia nos enviar cópia do projeto de duplicação da referida rodovia? 

 

c) O DER, por meio do Governo do Estado, poderia fazer uma pista de desaceleração nas 

entradas do Bairro do Green Valley e Jardim Tatiana, a fim de trazer mais segurança aos 

moradores e transeuntes? 

 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao Prefeito Municipal de Votorantim, bem como aos 

Órgãos de Imprensa abaixo relacionados: 

 

 À Casa Civil em nome do Secretário-Chefe, Sr. Samuel Moreira; 

 Aos Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais: Pastor Carlos Cezar, Maria 

Lucia Amary, Raul Marcelo, Rogério Nogueira, Rita Passos, Rodrigo Moraes e 

Edson Giriboni; 

 À Direção do DER , em Sorocaba, Sr. Alfredo Moreira de Souza Neto e de 

Itapetininga, Sr. Eng.Pedro Alberto Rodrigues Soares.  
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 Excelentíssimo Senhor Rodrigo Manga, Presidente da Câmara Municipal de 

Sorocaba; 

 Excelentíssimo Senhor José Crespo, Prefeito de Sorocaba; 

 Sr. Raymundo Rodrigues – Presidente da Associação Amigos de Bairro do Jd. 

Tatiana; 

 Sr. Juvenal Moreira – Diretor da Associação Amigos de Bairro do Green Valley; 

 Sr. João Garcete - Presidente da Associação Amigos de Bairro do Green Valley; 

 TV Votorantim;  

 TVR – Sorocaba; 

 Jornal "Folha de Votorantim"; 

 Jornal "Gazeta de Votorantim"; 

 Jornal "Ipanema"; 

 Jornal “Diário de Sorocaba”; 

 Jornal “Cruzeiro do Sul”; 

 Rádio Ipanema; 

 Rádio Cantate FM; 

 Rádio Nova Tropical FM; 

 Rádio Band FM; 

 Rádio Cruzeiro FM; 

 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez; 

 Site do Sr. Edson Correa, "Cidadão Votorantinense"; e 

 Site do Sr. lrineu Oliveira "Cidade de Votorantim". 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 6 de junho de 2017. 

 

 

 
HEBER DE ALMEIDA MARTINS 

Vereador 


