
REQUERIMENTO Nº 18 /2018 

 

 

Senhor Presidente e nobres Edis: 

 

 

 

   O Vereador Marcelo Amado Gonzalez, PSL, com assento nesta 
Egrégia Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer que após 
ouvido plenário que seja encaminhado AO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR MÁRCIO 
FRANÇA PARA QUE DÊ SEGMENTOS AOS ORGÃOS COMPETENTES, A FIM DE QUE SEJA 
FEITA A DUPLICAÇÃO NA RODOVIA DÉLCIO CUSTODIO DA SILVA, NO TRECHO ENTRE OS 
MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, IPIGUÁ E MIRASSOLÂNDIA  (SP – 427). 

CONSIDERANDO que a primeira reunião aconteceu na Câmara de Rio Preto para dar início ao 
movimento em prol da Duplicação da referida rodovia, tendo como encaminhamento uma reunião 
no Departamento de Estrada e Rodagem (DER), divisão regional de São José do Rio Preto, e 
posteriormente uma visita aos pontos críticos da Rodovia Délcio Custódio da Silva para, in loco para 
observarem e proporem as melhorias necessárias para o local, oportunidade em que contou-se com 
a presença de dois representantes do órgão: o Diretor Técnico José Carlos Saffi e o Engenheiro 
Civil Zanone Batista de Azevedo; 

CONSIDERANDO que estão envolvidos neste movimento, a Câmara Municipal de Ipiguá 
representada pelos vereadores Maureli Belei, Marcelo Amado Gonzalez, Renato Pazianoto, José 
Augusto Fiore, Geraldo Claudino de Oliveira, Neuza Lino de Oliveira Souza e ainda a representante 
do CONSEG Néia Rosseto, contando com o apoio da Câmara de Municipal de Mirassolândia; 

CONSIDERANDO a união dos poderes legislativos dos municípios de São José do Rio Preto, 
Ipiguá, Mirassolândia e a CONSEG de Ipiguá, lutando pela Duplicação da vicinal SP – 427 Rodovia 
Délcio Custódio da Silva, que liga os três municípios; 

CONSIDERANDO que serão liberados novos loteamentos ao longo da rodovia, provocando o 
crescimento populacional nesta região e aumento do fluxo de veículos, o que torna o transito cada 
vez mais perigoso. 

CONSIDERANDO que as estatísticas de acidentes fornecidas pela Policia Militar do Estado de São 
Paulo mostra um crescimento dos acidentes, em especial os graves e com mortes. O percentual de 
acidentes do ano de 2016 para 2017 aumentou 44%, fato que gera preocupação de toda a 
população. 



Pelo exposto: 

REQUEIRO, nos termos regimentais, depois de ouvido o Plenário, seja oficiado ao 
Governador Marcio França para que encaminhe aos órgãos competentes, a fim de que seja 
feita a duplicação na Rodovia Délcio Custódio da Silva, no trecho entre os municípios de São 
José do Rio Preto, Ipiguá e Mirassolândia  (SP – 427). 

 

SALA DAS SESSÕES “ANTÔNIO JOSÉ PAGIANOTTO.” 

23 de abril de 2018. 

 
 
 

 
Marcelo Amado Gonzalez 

Vereador - PSL 


