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REQUERIMENTO Nº 082/19 

 

 

CONSIDERANDO que, recentemente, este Vereador foi procurado por moradores do bairro 

Parque Bela Vista e adjacências, questionando sobre o trânsito intenso de veículos, após as l6h30 

(horário de saída de alunos do SESI), no antigo trecho da Rodovia SP-79, paralelo à propriedade 

do SESI, no início da Avenida Claudio Pinto Nascimento; 

 

CONSIDERANDO que, tivemos conhecimento que havia um projeto de abertura de uma 

avenida, iniciando na área paralela ao muro de divisa do SESI, e, terminando na Avenida 

Claudio Pinto Nascimento, mas, pelo que soubemos, tal projeto foi retirado do Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado do Município; e, 

 

CONSIDERANDO que, tendo em vista que o Poder Executivo está fazendo um novo estudo, 

com relação à área citada, analisando o Plano Diretor, como legisladores do município, achamos 

no direito de solicitar que a Comissão do Plano Diretor estude a possibilidade de implantar no 

local supramencionado, um projeto de abertura de avenida de primeira categoria, ou seja, de 30 

metros de largura, para atender aos pedidos de munícipes. 

 

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

o Senhor Prefeito Municipal, para que nos informe o seguinte: 

 

a) Está nos planos da Comissão do Plano Diretor projetar a abertura de uma avenida no imóvel 

localizado ao lado do terreno do SESI, com acesso da SP-79 com a Avenida Claudio Pinto 

Nascimento? 

 

b) Em caso positivo, referida avenida poderia ter duas pistas e canteiro central?  

 

c) Em caso positivo aos itens “a” e “b”, poderia nos informar se, em caso de parceria, é 

necessário definir um prazo para a execução da obra? 

 

 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 09 de abril de 2019. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO – “LILO” 

Vereador 


