
SECRETARIA   MUNICIPAL   DO   MEIO   AMBIENTE   E   PLANEJAMENTO  
Departamento   de   Planejamento   –   DPLAN  

 
 

RESOLUÇÃO   CPTMU   Nº   003/2020,   DE   04   DE   JUNHO   DE   2020  

 

Ratificar  a  classificação  da  via  de  ligação        
entre  os  loteamentos  Cidade  São  Pedro  e        
Colinas  da  Anhanguera  como  Via  Coletora       
1,    reconhecer   e   indicar   outras   disposições.  
 

 
A  Comissão  Permanente  de  Transporte  e  Mobilidade  Urbana  do  Município           

de  Santana  de  Parnaíba  -  CPTMU,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são                
conferidas   pela   Lei   Municipal   no   3.291,   de   5   de   agosto   de   2013,  

 
CONSIDERANDO a  reunião  da  CPTMU  no  dia  04  de  junho  de  2020,  que              

em  sua  pauta  deliberou  acerca  da  Notificação  de  número  CETESB  022915/2018-42            
que  trata  da  futura  via  de  ligação  entre  os  loteamentos  Cidade  São  Pedro  e  Colinas                
da   Anhanguera;  

 
CONSIDERANDO a  análise  dos  traçados  propostos  pela  CETESB  como          

alternativas  para  a  ligação  entre  os  loteamentos  Cidade  São  Pedro  e  Colinas  da              
Anhanguera;  

 
CONSIDERANDO  que  o  projeto  da  via  que  interliga  a  confluência  da  Rua             

Alto  da  Boa  Vista  com  a  Rua  Padre  André  Gregor  Karl  Lutz,  na  região  do  loteamento                 
Cidade  São  Pedro  à  Avenida  Pérola  Byington,  no  região  do  loteamento  Colinas  da              
Anhanguera,  elaborado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Santana  de  Parnaíba  -  PMSP,  é             
a  única  alternativa  que  atende  ao  aspecto  da  mobilidade  urbana,  definido  como             
menor  e  mais  eficiente  deslocamento,  atendendo  às  necessidades  de          
desenvolvimento   social   e   econômico;  

 
CONSIDERANDO  que  a  via  apresentada  pela  PMSP,  está  prevista  no           

Plano  Diretor  2005/2006  -  Lei  Complementar  nº  030/2006  -  Prancha  PR-A.24.1            
“Sistema   Viário”   como    Via   Coletora ;  

 
CONSIDERANDO o  disposto  na  Resolução  CPTMU  nº  001/2019  que          

considerou  a  classificação  da  nova  via  na  categoria  de  Via  Coletora  1:  via  de  saída  ou                 
penetração  dos  bairros  de  duplo  sentido  de  tráfego,  tendo  a  função  de  coletar  o               
tráfego  das  vias  locais  e  alimentar  as  vias  arteriais  com  separação  entre  pistas  e  com                
canteiro   ou   calçada,   conforme   Lei   nº   3.382/2014,   alterada   pela   Lei   nº   3.814/2019;   
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CONSIDERANDO que a  “Estimativa  de  Volume  Diário  de  Veículos  -  VDM”            

considerou  o  fluxo  a  ser  gerado  com  a  implantação  dos  condomínios  em             
licenciamento/implantação   no   entorno   da   via   de   ligação   projetada,   

 
RESOLVE :  
 
Art.  1º.  Ratificar  a  classificação  da  futura  via  de  ligação  entre  os             

loteamentos   Cidade   São   Pedro   e   Colinas   do   Anhanguera   como    VIA   COLETORA   1 .   
 
Art.  2º. Reconhecer  que  o  traçado  indicado  no  projeto  da  futura  via  de              

ligação,  elaborado  pela  Prefeitura  Municipal  de  Santana  de  Parnaíba,  é  o  mais             
indicado   tecnicamente   em   detrimento   dos   traçados   sugeridos   pela   CETESB.  

  
Art.  3º.  Reconhecer  que  o  projeto  proposto  da  futura  via  foi  concebido             

levando-se  em  consideração  futuros  empreendimentos  em  seu  entorno  e  que  a  via             
operará   de   forma   satisfatória   até   2040.  

 
Art.  4º. Indicar  que  as  diretrizes  para  planos  e  projetos  de  ciclovias  e/ou              

ciclofaixas   sejam   tratadas   no   Plano   de   Mobilidade,   em   elaboração.  
 
Art.  5º. Esta  resolução  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação  na              

Imprensa   Oficial   do   Município.   
 
 
Em   Santana   de   Parnaíba,   aos   04   dias   do   mês   de   junho   do   ano   de   2020.   
 
 
 
 

Veruska   Ticiana   Franklin   de   Carvalho  
Secretária   Municipal   de   Meio   Ambiente   e   Planejamento  

Presidente   da   Comissão   Permanente   de   Transporte   e   Mobilidade   Urbana   
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