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REQUERIMENTO Nº 136/2019 

 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o Plenário e dispensadas as 

formalidades de praxe, para que seja encaminhado ofício ao Senhor. Prefeito 

Municipal, solicitando para que através da Secretaria Responsável possa responder à 

esta Casa de Leis  o seguinte: 

 

 Existe nesse Executivo estudo e/ou levantamento técnico para a construção de 

uma rampa nas proximidades da base do Corpo de Bombeiro Municipal / Guarda 

Municipal, para acesso direto à Rua Cel. Amâncio Bueno a partir da Avenida 

Prefeito Laércio José Gothardo (Avenida Marginal).  

 

 Caso exista mencionado estudo/levantamento técnico, o cronograma com 

previsão para a sua instalação está pronto?  
 

 Há argumentos que inviabilizem o pedido? Se há, quais são as alternativas 

viáveis para atender ao pedido apresentado visando atender ao público 

indicado? 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Os esclarecimentos solicitados respondem a questionamentos de 

munícipes que encontram dificuldades de locomoção, inclusive daqueles que 

apresentaram reclamações junto ao meu gabinete. 

No local em referência já existe uma escadaria para uso dos 

pedestres, porém o dispositivo não atende ao público destacado, ou atende 

parcialmente aos deficientes visuais, físicos ou auditivos, além de pessoas com 

mobilidade reduzida – incluindo-se aquelas com fraturas utilizando muletas, idosos, 

gestantes e até mães com carrinhos de bebê. A justificativa também é válida para uma 

segunda escadaria instalada nas proximidades e que também serve ao acesso mais 

direto ao Centro da cidade, chegando-se à Rua Alfredo Engler.  

Tendo como ponto de referência a Ponte Orlando Santiago 

(“Landinho”) que dá acesso ao bairro Nova Jaguariúna, entre outros, quem está 
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impossibilitado de usar as escadas precisa fazer um grande desvio para chegar ao 

Centro. As circunstâncias atuais exigem primeiramente um percurso até as imediações 

do Condomínio Jaguar Center Plaza ou até a rotatória da Ponte Maria-Fumaça.  

Especialmente àqueles que dependem de uso da rampa para a 

locomoção adequada, é preciso proporcionar ambientes acessíveis com a adaptação 

das edificações às normas de acessibilidade. 

O dispositivo visa atender a pessoas cadeirantes ou com mobilidade 

reduzida, permanente ou momentânea. O apontamento da necessidade de instalação 

do dispositivo não é novo, porém, até o presente momento não foi efetuado. Neste 

sentido, faz-se necessária esta solicitação ao Executivo Municipal. 

Gabinete da Ver. Cássia Murer Montagner, 19 de agosto de 2019. 

As.) VEREADORA CÁSSIA MURER MONTAGNER 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em Sessão 

Ordinária de 20 de agosto corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 21 de agosto de 2019 

 

 

 
VEREADOR WALTER LUÍS TOZZI DE CAMARGO 

Presidente 
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