REQUERIMENTO Nº 02-2022
Solicitando ao Excelentíssimo Deputado Estadual, Sr. Edmir
Chedid, que interceda junto ao Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP visando recursos
para o recapeamento da Via Waldomiro Baptista Cesila.

R e q u e i r o a mesa, com observância das disposições regimentais, após
ouvido o douto Plenário, que seja expedido ofício ao Excelentíssimo Deputado Estadual,
Sr. Edmir Chedid, solicitando seus valiosos préstimos, no sentido de interceder junto ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, visando a
destinação de recursos financeiros para o recapeamento da Via Waldomiro Baptista
Cesila, uma das principais e mais movimentadas vias do Município de Pedra Bela e que
liga os Estados de São Paulo a Minas Gerais.

Justificativa:
A Via Waldomiro Baptista Cesila é um dos principais e mais
movimentados acessos do Município de Pedra Bela, conectando os munícipes a cidades
do Sul de Minas Gerais, como Toledo, Munhoz e Extrema que é hoje uma das maiores
referencias de mercado de trabalho, sendo grande empregadora dos munícipes da Região.
Por conta de sua movimentação, a via é bastante perigosa, tendo alto índice
de acidentes e em sua maioria de forma grave e com o resultado morte, sendo inclusive,
motivo de debates e diversas solicitações desta Câmara Legislativa nos últimos anos.
Visando o melhor para o nosso município, fazemos esta solicitação com
representantes do povo, que se preocupam com a estrutura das vias públicas do município,
com o acesso de todos munícipes, turistas e viajantes de forma segura, diminuído as
possibilidades de acidentes.

Na certeza de contar com vosso pronto atendimento e sem mais para o
momento, reitero os mais elevados votos de estima e consideração.
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