
@ G OVE RN O DO E STADO SÃO PAU LO
SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

OFICIO/S IALE/S LT NO 062/2020 São Paulo, de março de 2020

Assunto: Indicação n' 0584/2020 da Deputada Adriana Borgo, visando a construção

de uma passarela de pedestres na Rodovia Armando Saltes de Oliveira -- SP 322.

atendendo os munícipes da Região de Severínia.

Antonio Cardos R. Malufe
Respondendo pelo Expediente da Casa Civil

Sobre o documento em referência, encaminho a manifestação do Departamento de

Estudas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER, constante no Ofício COM-

SUP/SLT n' 0284 de 04/03/2020, com as informações devidas.

Diante da manifestação do Departamento de Estudas de Rodagem - DER, a qual

acolho, manifesto-me favoravelmente a presente Indicação, nos termos informados

pela Autarquia.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço

Atencio$amente

João Octaviano
Secretário de Logís



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT - 284 - 04/03/2020

Ref.

Int. :

Indicação n.o 0584/2020

Deputada Estadual Adriana Borga

Senhor Secretário da SLT

Reportamo-nos à Indicação n' 0584/2020, da Deputada Estadual

Adriana Borga, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, que

solicite esforços para a construção de uma passarela de pedestres na Rodovia

Armando Salles de Oliveira - SP 322. atendendo os munícipes da Região de
Severínia.

Sobre o assunto, a Divisão Regional de Barretos - DR.14 esclarece ser

favorável a qualquer melhoria que possa ser implementada no sentido de equipar e

melhorar o sistema rodoviário do DER-SP. A passarela é uma delas, e sem dúvida

seria positiva sua implantação, contudo. observa que em muitos casos acabam sendo

sub-utilizadas, visto que o pedestre opta por cruzar a via diretamente onde se

encontra, sendo necessário provocar ou incentivar sua utilização. Portanto. apesar da

passarela ser necessária e muito útil, ela não deve ser tratada isoladamente, como
um elemento autossuficíente.

Complementarmente, informamos que a obra solicitada foi registrada

neste Departamento para análise, aguardando-se a oportunidade e os recursos

orçamentários para o desenvolvimento do respectivo projeto executivo. visando-se

integra-lo ao futuro programa de obras desta Autarquia.

À consideração de Vossa Excelência
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PAULO CESAÉ TÃGtiAViNI
SUPERINTENDENTE


