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Assunto: “Moção de apelo para melhorias na
mobilidade

urbana

nos

termos

em

que

especifica”.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Vimos a público manifestar nosso apelo em relação a mobilidade urbana no município
de Americana, principalmente na região da Avenida Brasil, uma das principais no nosso
município e que rotineiramente registra acidentes de trânsito.
Vale destacar que segundo levantamento do Ministério da Saúde, Americana supera a
estatística estadual em relação as mortes ocorridas em acidentes de trânsito nos últimos anos,
evidenciando a importância de melhorar a mobilidade urbana no nosso município com relação
a deslocamento de pessoas e bens na cidade, contribuindo dessa forma com o
desenvolvimento econômico e social no perímetro urbano.
Com relação a Avenida Brasil solicitamos melhorias na sinalização para caminhada e
inclusão de ciclofaixa.
Ante o exposto, ouvido o Plenário e atendidas às formalidades regimentais,
REQUEREMOS que fique constando da ata desta Sessão Legislativa MOÇÃO DE APELO
para melhorias na mobilidade urbana nos termos em que especifica encaminhando cópia ao
Exmo. Senhor Prefeito Omar Najar, na Avenida Brasil, 85, Centro, Americana – SP e a
Praça Divino Salvador nº 5 – Bairro Girassol – CEP 13.465-689 – Fone: (19) 3472-9700 – Americana/SP

www.camara-americana.sp.gov.br

ASSINADO POR MARIA GIOVANA LUCHIARI PISONI DUARTE FORTUNATO:21728946808 - Protocolo:5717/2019 - 07/06/2019 16:37:26. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://consulta.siscam.com.br/camaraamericana/documentos/autenticar e informe o código do documento - Z7T0-G1P8-F9Z3-F5P8

Câmara Municipal de Americana

Estado de São Paulo

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos- Unidade de Trânsito ao Senhor Secretário Adriano
Alvarenga Camargo Neves e Senhor Secretário Adjunto Eraldo Camargo.

É a Moção.

Plenário Dr. Antônio Lobo, 06 de junho de 2019.

Maria Giovana Fortunato
Vereadora
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