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Matão, 18 de setembro de 2018. 

Excelentíssimo Senhor 
Vereador José Rodrigo De Pietro 
Presidente da Câmara Municipal de Taquaritinga - SP. 

Assunto: 	Vosso Ofício no 575/2018 
Requerimento n° 167/2018 
Autor: Vereador Gilberto Junqueira 

Prezado Senhor, 

Referenciamo-nos ao assunto em epígrafe, cujo expediente foi recebido por esta 
Concessionária em 17/09/2018, o qual encaminha o Requerimento n° 167/2018 de autoria do 
Vereador Gilberto Junqueira para realizar estudos no sentido de construir uma rotatória no trevo 
de entrada do Distrito de Guariroba, na rodovia SP 333, e outra rotatória na entrada do Bairro da 
Cachoeirinha na mesma rodovia. 

Em que pese o respeito e consideração sempre devotados aos Poderes Executivo e 
Legislativo dos municípios abrangidos pelo sistema rodoviário administrado pela AB Triângulo do 
Sol Auto Estradas S/A, designadamente, no caso em questão, ao nobre Presidente e demais 
representantes da h. Casa de Leis de Taquaritinga-SP, vimos por meio desta expor e ponderar 
articuladamente: 

A construção de rotatórias na rodovia SP 333, no trevo de entrada do Distrito de Guariroba e 
na entrada do Bairro da Cachoeirinha não faz parte do conjunto de obras previamente 
estabelecidas no Contrato de Concessão. 

A transição em interseções do tipo rotatória, implantadas no eixo de rodovias, causa 
impedâncias ao fluxo, pois exige manobras que envolvem a redução de velocidade e a retomada 
de aceleração. 

Não obstante, afigura-se oportuno consignar que as características físicas e geométricas do 
referido segmento rodoviário apresentam ótimo padrão de construção e estão perfeitamente 
adequadas aos aspectos de segurança para atender a demanda de tráfego existente, com níveis 
de serviço satisfatórios, em total conformidade com as especificações e normas vigentes. 

Torna-se imperativo registrar ainda, que o respeito às leis de trânsito, com a observância à 
sinalização implantada, inclusive quanto aos limites de velocidade estabelecidos, faz parte das 
regras de circulação que devem ser cumpridas pelos usuários para proporcionar a segurança e o 
conforto necessários. 

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevado respeito. 

Atenciosameite, 

José Otávio Martins Figueiredo 
Diretor Executivo 
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