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Requerimento nº 33/2019

“Solicita informações sobre estudo para implantação de área de escape no ‘Trevo da Usininha’ - Km  
115,5 da Rodovia SP-079.”

Senhor Presidente:

Requeiro  à  Mesa,  ouvido  o  Egrégio  Plenário  e  atendidas  as  demais  disposições 

regimentais,  para  que  o  Senhor  Prefeito  Municipal  encaminhe  ofício  ao  departamento 

responsável  pela  manutenção e  segurança  da  Rodovia  SP-079 para  responder  os  seguintes 

questionamentos de interesse público:

1) Existe  planejamento  para  implantação  de  área  de  escape  próximo ao  “Trevo da 

Usininha” ? Em caso afirmativo, quando se iniciarão as obras?

2) Quais  medidas  de  segurança  da  rodovia  pretendem ser  adotadas  para  reduzir  o 

crescente número de acidentes nos últimos anos?

Requeiro, ainda, que sejam encaminhadas a esta Casa somente informações de domínio 

público.

Justificativa:

Considerando os frequentes acidentes que ocorreram no “Trevo da Usininha”, no km 

115,5 da Rodovia SP-079, por falta de uma área de escape e que, no dia 28/03, vitimou mais 

um caminhoneiro.
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O vereador que este subscreve, atendendo ao anseio da população, que está cansada de 

presenciar  inúmeros  acidentes  envolvendo  caminhões  no  trecho  mencionado,  requer  da 

Administração  Pública  o  oficiamento  do  departamento  responsável  pela  manutenção  e 

segurança da rodovia citada, para que se obtenha uma resposta sobre a implantação de área de 

escape no trecho de descida. 

Estudos realizados revelam que a implantação de área de escape na beira de rodovias 

fez diminuir a média de acidentes no local.  

Diante do exposto, medidas de segurança aos condutores de veículos que trafegam na 

Rodovia SP-079 precisam ser adotadas  com a máxima celeridade possível,  para que outras 

vidas sejam preservadas.

Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 2 de abril de 2019.

Nelson Prestes de Oliveira 

Vereadora (PSD)


