
 
 

 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 034/18 
 

 

CONSIDERANDO que, a falta de providências do atual Governo Municipal tem acarretado muitos 

acidentes no cruzamento da Rua Odete Gori Bicudo com a Avenida Pedro Augusto Rangel, no bairro Vila 

Nova Votorantim; 

 

CONSIDERANDO que, este Vereador, preocupado com toda essa questão, há um ano, oficiou ao 

Senhor Prefeito, e compareceu ao local acompanhado do Diretor de Trânsito, Senhor Jocelin Fabiano 

Walter, que na ocasião, se colocou à disposição para resolver a demanda, e um ano depois, nenhuma 

providência ainda foi tomada; 

 

CONSIDERANDO ainda que, por sua vez, o Nobre Vereador José Claudio Pereira – “Zelão”, 

preocupado com a segurança das crianças e dos pedestres em geral, também solicitou melhorias no 

trânsito desse local, apresentando a Indicação nº 10/17, datada de 7 de fevereiro de 2017; 

 

CONSIDERANDO que, o referido local é perigoso, e que, a sinalização não é suficiente para resolver a 

questão da insegurança. A lombada que existe no local está fora da localização correta; e, além de todas 

essas questões, o local é muito utilizado por pedestres, principalmente, por crianças, que utilizam o trajeto 

para irem às escolas. Assim sendo, diante de todas essas alegações, entendemos que, realmente se faz 

necessário que se tome alguma providência, em caráter de urgência. 

 

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) Qual o real motivo, pelo qual o departamento de trânsito da Prefeitura ainda não tomou providências 

para resolver o problema da falta de segurança no trânsito do cruzamento da Rua Odete Gori Bicudo 

com a Avenida Pedro Augusto Rangel, no bairro Vila Nova Votorantim decorrente da falta de 

sinalização e implantação de lombada em local mais adequado? 

 

b) Foi feito um estudo para saber quanto seria o valor gasto para resolver esta questão? 

 

c) Quando será tomada uma providência, para resolver o problema? 

 

Que do deliberado se dê ciência aos Jornais: “Folha de Votorantim” e “Gazeta de Votorantim”. 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 27 de fevereiro de 2018. 
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Pastor “Lilo” 

Vereador 
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“Zelão” 

Vereador 


