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REQUERIMENTO Nº 258/18  

 

 

CONSIDERANDO que, a Avenida Rogério Cassola é uma das mais movimentadas vias de 

acesso para os bairros: Itapeva, Parque Jataí, Parque Santos Dumont e Jardim Serrano, dentre 

outros; 

 

CONSIDERANDO que, existe uma rotatória no final da Avenida Rogério Cassola que cruza a 

Avenida Antonio Lopes dos Santos, atingindo a Avenida Antonio Castanharo, local de grande 

fluxo de veículos e pedestres; e, 

 

CONSIDERANDO finalmente, que a sinalização do local não tem sido suficiente para 

organizar o trânsito na região, ocorrendo várias colisões, e, colocando em risco a segurança dos 

pedestres, inclusive, essa problemática já foi encaminhada através do Requerimento nº 080/2017, 

de 07 de março de 2017, de autoria deste Vereador. 

 

 

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) Há possibilidade de se instalar um conjunto de semáforos na rotatória, no final da Avenida 

Rogério Cassola que cruza a Avenida Antonio Lopes dos Santos, atingindo a Avenida 

Antonio Castanharo, no Parque Jataí II? 

 

b) Caso não se possa instalar imediatamente o conjunto semafórico, é possível instalar 

"tachões" ou outro tipo “redutor de velocidade”, no referido cruzamento, bem como, realizar 

a revitalização da sinalização de solo e de placas? 

 

Que do deliberado se dê ciência à Associação de Moradores do Jardim Serrano e 

adjacências, bem como, aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:  

 

 TV Votorantim;  

 Jornais: “Folha de Votorantim” e “Gazeta de Votorantim”;  

 Rádio Band AM (Jornalismo – A/C de Lucas Pedroso); 

 Rádio Tropical FM; 

 Rádio Ipanema FM (jornalismo); e, 

 Rádio Cacique AM (jornalismo). 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 4 de setembro de 2018. 

 

 

 
LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador  


