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REQUERIMENTO Nº  026 /2020 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna.- 

 

Requeiro à Mesa, após ouvido o douto Plenário, observadas as formalidades 

legais de praxe, para que seja oficiado ao Senhor Chefe do Poder Executivo Municipal, 

solicitando de Sua Excelência entendimentos junto à Secretaria Municipal competente para que 

seja informado a esta Casa de Leis o quanto segue: 

 

 Qual o destino da obra da via paralela à SP340 - Governador Adhemar Pereira de 

Barros, que faz ligação à Avenida Armando Mário Tozzi, no Jardim Santa Úrsula, 

nas proximidades do Hotel Matiz? 

 

 Quem é o responsável pela sinalização da obra, que está paralisada? 

 

 Qual a previsão para término daquela obra? 

 

 A obra é de responsabilidade do Município ou da Renovias? 

 

Requeiro, outrossim, que seja encaminhada cópia deste Requerimento à 

Diretoria do Hotel Matiz e à Renovias Concessionária S/A. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tenho verificado que há meses a obra acima citada está paralisada e ali seria 

um acesso muito bom para o Hotel Matiz, empresas e locais de eventos que existem na 

Avenida Armando Mário Tozzi, além, também, do próprio Red Eventos. 

A diretoria do Hotel Matiz procurou esta Casa questionado a respeito daquelas 

obras pois, com a mesma concluída, facilitaria, com certeza, o acesso ao Hotel e outros locais 

já citados. 

Diante disso, faz-se necessário saber quando será concluída aquela obra quem 

é o responsável por ela, se as sinalizações estão adequadas, evitando sérios transtornos. 

Acredito que tanto o Executivo Municipal, quanto a Renovias Concessionária 

não poupará esforços para informar a esta Casa as questões acima, para que se possa 

informar aos interessados sobre o assunto e ver concluída aquela obra, simples, mas muito 

importante para o local. 

Gabinete do Vereador Silva, 13 de fevereiro de 2020 

As) VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA – SILVA 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade, em Sessão Ordinária de 

18 de fevereiro corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 19 de fevereiro de 2020.  

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 

 


