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

OFÍCIO/SIALE/SLT NO 142/2020 São Paulo, de agosto de 2020

Assunto: Indicação no 3005/20 do Deputado Frederico d'Ávila, visando obras de

melhorias nos trevos de cruzamento e duplicação da Rodovia Francisco Alves Negrão
- :$ FJ 7hH

Antonio Carlos 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' 0593 de 29/07/2020, com as informações devidas.

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

acolho, sugiro o encaminhamento à ARTESP - Agência Reguladora de Serviços

Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, por tratar-se de

concessão de serviços rodoviários, de competência da mesma.

Aproveito para apresentar os meus protestos de elevada estima e apreço

Atenêiosam(àit

hado NetoJoão Octavian'd
Secretário de Logística àqransportes
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SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ENTRADAS DE RODAGEM
SUPERINTENDÊNCIA

COM-SUP/SLT-593-29/07/2020

Ref.: Indicação 3005/2020

Int.: Deputado Estadual Frederico d'Ávida

Senhor Secretário da SLT.
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À consideração de Vossa Excelência.
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INDICAÇÃO Ne 3005, DE 2020

INDICO, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno, ao Excelentíssimo

Senhor Governador do Estado de São Paulo, que determine a realização de estudos e

a tomada de providências URGENTES, especialmente no âmbito da Secretaria de

Logística e Transportes e da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de

Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP), com relação à SP-258 - Rodovia

Francisco Alves Negrão, realizando obras de melhorias nos trevos de cruzamento, e,

principalmente a DUPLICAÇÃO da citada rodovia.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação destina-se a solicitar ao Poder Executivo que determine

às equipes técnicas envolvidas a realização de obras de duplicação da SP-258 Rodovia

Francisco Alves Negrão bem como melhorias nos trevos de cruzamento que são

extremamente perigosos e que tem ceifado vidas semanalmente

A via em questão tem tráfego intenso de automóveis e de caminhões de carga

pesada, com isso os trevos de cruzamento se tornam extremamente perigosos, como

exemplo cito o conhecido "Trevo de Buri" que já registrou muitos acidentes.

Intercedo em benefício de todos os usuários que diariamente transitam por

esta Rodovia e acabam arriscando suas vidas e a conservação de seus veículos.
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Por derradeiro, e certo de que o Poder Executivo concluirá pela duplicação da

SP 258 Rodovia Francisco Alves Negrão, bem como a realização de obras de

melhorias nos trevos de cruzamentos existentes, é que apresento a presente

Indicação.

Sala das Sessões, em 16/07/2020

a) Frederico d'Avila


