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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 227/18 

 

 

CONSIDERANDO que, em 06 de julho de 2017, este Vereador esteve no DER - Departamento 

de Estradas de Rodagem, em São Paulo, para tratar com o Senhor Ricardo Rodrigues Barbosa 

Volpi, Superintendente do DER, sobre melhorias para a Rodovia Doutor Miguel Affonso 

Ferreira de Castilho (Rodovia SP-79); 
 

CONSIDERANDO que, nessa ocasião, estivemos pleiteando, sinalizações viárias, 

implantação de passarela ou de lombotravessia com todos os tipos de sinalização de solo e 

placas, para oferecer mais segurança aos munícipes que utilizam trechos de acessos urbanos da 

Rodovia SP-79 aos bairros: Votocel, Vila Amorim, Jardim Bandeirantes, Vila Galli, Bairro 

Santo Antônio, Jardim Serrano I e II, Parque Jataí, Parque São João, Itapeva, Jardim São Lucas e 

Jardim Europa; 

 

CONSIDERANDO que, nessa reunião, ficou tratado com o Superintendente do DER de São 

Paulo (Avenida do Estado), que o Departamento enviaria uma equipe, para realizar um estudo e 

implantar medidas de segurança, para que os bairros supramencionados fossem contemplados 

com melhorias; e, principalmente, segurança aos pedestres e motoristas que utilizam a rodovia 

para acesso aos bairros supramencionados; e, que, após os estudos necessários, também seria 

analisada a possibilidade de construir uma rotatória na Rodovia Doutor Miguel Affonso Ferreira 

de Castilho, interligando o Parque São João e o Parque Jataí; 

 

CONSIDERANDO que, através da Indicação nº 911/17, encaminhada ao Executivo Municipal, 

este Vereador reivindicou a manutenção e a construção de calçadas em toda a extensão da Rua 

Francisco Nunes Mendes, no bairro Vila Amorim, e na Rodovia SP-79, desde a confluência com 

a rua citada até a Avenida 31 de Março; 

 

CONSIDERANDO que, infelizmente, até o momento não foi realizado nenhum serviço, pelos 

órgãos citados (DER e Prefeitura Municipal de Votorantim), prejudicando a segurança dos 

pedestres. 

 

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

Senhor Prefeito Municipal e ao DER - Departamento de Estradas de Rodagem, em São 

Paulo, para que no que lhes couber, nos informem o seguinte: 

 

a) O Chefe do Executivo poderia informar se o DER efetuou algum contato com a Prefeitura 

Municipal de Votorantim, para poder realizar os estudos e, posteriormente, o serviço tratado, 

em reunião com este Vereador? 

 

b) O Senhor Prefeito tem interesse de obter concessão de uso da supracitada Rodovia, através, 

de um Convênio com o DER, para ter autonomia de realizar os serviços necessários, e 

assim, poder efetuar melhorias para proporcionar mais segurança aos pedestres?  
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c) O DER poderia informar a este Vereador, por qual motivo ainda não foi realizado nenhum 

serviço nessa importante Rodovia, sendo que, na reunião do dia 06/07/2017, o 

Superintendente Ricardo Rodrigues Barbosa Volpi, se mostrou disposto a atender, o pedido 

dos moradores locais apresentado através de abaixo-assinado entregue em mãos, 

reivindicando tais melhorias?  

 

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

 

 TV Votorantim – Canal 3; 

 Jornais: Ipanema, “Folha de Votorantim”, “Gazeta de Votorantim”, “Diário de 

Sorocaba” e “Cruzeiro do Sul”; 

 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova 

Tropical FM; 

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

 Blog do Senhor Edson Correa: http://cidadaovotorantinense.blogspot.com.br; e, 

 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 14 de agosto de 2018. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 

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

