
 
 

1 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

REQUERIMENTO Nº 343/18  

 

 

CONSIDERANDO que, vários moradores e motoristas da região procuraram por este Vereador 

a fim de relatarem as dificuldades enfrentadas por eles, no trecho da Avenida Octávio Augusto 

Rangel, nos seguintes cruzamentos: Avenida Jaziel de Azeredo Ribeiro com a Rua Orácio 

Vasconcelos Leite; Rua José Cassilo com a Rua Isaltino Mariano; e, acesso à Avenida 

Cândido Prisco dos Santos; 

 

CONSIDERANDO que, quem vem da Avenida Octávio Augusto Rangel para poder acessar a 

Rua Orácio Vasconcelos Leite tem que, obrigatoriamente, realizar o retorno no acesso à Avenida 

Cândido Prisco dos Santos; e, que, em horário de pico, o trânsito na região fica intenso, sendo 

que, naquele ponto específico, temos o "encontro" dos carros que vêm da Rodovia Raposo 

Tavares para acessar a Avenida Octávio Augusto Rangel, bem como, os carros que vêm da 

Rua Venezuela, para acessar a referida avenida; 

 

CONSIDERANDO que, no local citado, o número de acidentes vem aumentando, de acordo 

com o tráfego intenso; e, que, nos horários considerados, “de pico”, o índice aumenta 

consideravelmente, devido à dificuldade de entender a atual sinalização que consta na via e a 

falta de algumas placas.  

 

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

Senhor Prefeito Municipal, bem como, ao Diretor do Departamento de Estrada e Rodagem 
(responsável pelo trevo que liga o município de Votorantim com Sorocaba), para que, no que 

lhes couber, informem o seguinte: 

 

a) Há possibilidade de o setor competente realizar um estudo, a fim de sanar o problema 

enfrentado no local, com as devidas sinalizações de solo e placas, com uma faixa de recuo 

para o motorista que acessa a Avenida Cândido Prisco dos Santos e faz o retorno para as 

demais vias; e também, providenciar a implantação de redutores de velocidade ou lambadas 

nesse trecho? 

 

b) O setor competente poderia nos enviar o estudo realizado no local, a fim de solucionar os 

problemas narrados acima?  

 

c) Caso não seja possível realizar as melhorias no local, qual seria a justificativa tanto por parte 

do setor competente da Prefeitura, como por parte do Departamento de Estrada e Rodagem 

(responsável pelo trevo que liga o município de Votorantim com Sorocaba).  

 

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

 

 TV Votorantim; 

 Jornais “Folha de Votorantim”, Ipanema; “Gazeta de Votorantim” e “Cruzeiro do 

Sul”; 

 Rádios: Band FM; Ipanema; 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, 

http://www.cidadedevotorantim.com.br/
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 Blog “noticiasvotorantim”, da Jornalista Luciana Lopez. 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 4 de dezembro de 2018. 

 

 

 

LUCIANO DA SILVA 

Vereador 


