CÂMARA MUNICIPAL DE So 'OCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

DES

(PRESIDENTE)

Em

REQUERIMENTO N.°:

3Q ÀBR2O19

1000

Informar sobre a possibilidade de transformar a Rua Belmira
Loureiro de Almeida (Jardim Piratininga) em sentido único

CONSIDERANDO que este assunto já foi tema de requerimento n°
202/2017, de autoria deste vereador, ocasião na qual a Urbes respondeu que havia
planos de modificações viárias na rua Belmira Loureiro de Arruda, porém ainda sem
prazo previsto para aquele momento.

CONSIDERANDO que na referida rua existe uma grande concentração
de empreendimentos imobiliários bastante populosos, bem como outros inúmeros em
fase de construção.

CONSIDERANDO que a via é usada como acesso por moradores do
Parque Três Meninos, outra região bastante populosa.

CONSIDERANDO que a via é estreita e já teve inclusive o
estacionamento proibido em ambos os sentidos em seu trecho inicial, na região
próxima ao entroncamento com a avenida São Paulo.

CONSIDERANDO que principalmente durante a manhã e ao final de
tarde o tráfego fica bastante intenso e manobras perigosas são facilmente flagradas.

CÂMARA MUNICIPAL DE SOROCABA
ESTADO DE SÃO PAULO

CONSIDERANDO que quando motoristas querem fazer a conversão
para entrar nos seus respectivos condomínios e residências eles cruzam a pista,
obstruindo o sentido contrário, tendo inclusive ocorrido o registro de acidentes.

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, reiterando a solicitação do requerimento de nos
informar o que segue:

1)

Há algum estudo sobre a possibilidade da via ser transformada em

sentido único e assim reduzir o risco de acidentes pelo local?
2)

Se sim, o estudo contempla qual dos sentidos a ser mantido? (se

sentido avenida São Paulo ou sentido Parque três Meninos)
3)

Qual a possibilidade da rua Belmira Loureiro de Almeida ser

transformada em um binário juntamente com a rua Sizina Azevedo Schrepel, que
segue em paralelo com a via ao longo de centenas de metros até encontrar-se com a
rua Pedro Sunica Neto?
4)

Qual o cronograma para que o sentido da via seja modificado e

sinalizado?

Por fim, REQUEIRO, que a resposta do presente requerimento
seja encaminhada dentro do prazo legal, sob pena de infração aos §§ 20 e 30 do art. 104
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sorocaba, devidamente acompanhada
dos documentos oficiais das secretarias, - epartamentos.
Sala das Sessões, 29 de abril de 2019.

P" RI
S RÉGIS
VEDOR

