Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO Nº 056/18

CONSIDERANDO que, atualmente, em nosso município, há um número expressivo de auto moto
escolas, as quais vêm adquirindo cada vez mais veículos, para atender a demanda;
CONSIDERANDO que, fomos procurados por proprietários e instrutores de autoescolas, bem como
condutores, que trafegam pela via pública que está servindo para aulas de autoescolas, a qual está
localizada na Avenida Antonio Lopes dos Santos, no trecho paralelo à Rua Pastor Carlos de
Assumpção Mena, no Bairro Parque Jataí II. Esses cidadãos reclamam que, o local é muito perigoso
para as aulas das autoescolas e que, constantemente, há riscos de acidentes;
CONSIDERANDO também que, o local onde são realizados os exames, na Rua Monsenhor Luiz
Castanho de Almeida, é impróprio para tal prática, tendo em vista que, a demanda é grande, durando
todo o período da manhã. E, o pior é que, não existe infraestrutura (banheiros, bebedouros e abrigos)
para atender as necessidades dos instrutores, alunos e demais pessoas que permanecem no local
durante o tempo do exame; e,
CONSIDERANDO ainda que, nossa proposta é que seja construída uma área reservada para essas
aulas, em outro local, bem próximo dali, que não ofereça riscos de acidentes no trânsito.
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) A Administração Municipal tem conhecimento do perigo a que ficam expostos, principalmente,
os alunos e instrutores de autoescolas, nos locais atualmente reservados para aulas e exames de
autoescolas, na Avenida Antonio Lopes dos Santos e na Rua Monsenhor Luiz Castanho de
Almeida, no bairro Parque Jataí?
b) A Administração Municipal, através da Secretaria competente, poderia estudar a possibilidade
de construir uma área reservada, no terreno localizado ao lado de onde está sendo construído o
"piscinão" do Parque Jataí, fazendo um recuo na Avenida Antonio Lopes dos Santos, para
proporcionar maior segurança a todos (instrutores, alunos e transeuntes em geral)?
c) Após o parecer da secretaria responsável, poderia nos informar sobre a conclusão dos estudos?
d) Em caso negativo ao item “b”, poderia a Administração nos informar de que forma será
resolvido o problema da falta de segurança no local?
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