Câmara Municipal de Santa Bárbara D´Oeste
“Palácio 15 de Junho”
MOÇÃO Nº 98/2019

Manifesta apelo aos Excelentíssimos
Senhores Denis Eduardo Andia e
Romulo Gobi, prefeito e Secretario
municipal de Segurança e Trânsito,
quanto a instalação de placas
indicativas de direção à área central
nos cruzamentos da Rua Joaquim
de Oliveira, Rua Duque de Caxias e
Dona Margarida a fim de desafogar
a Rua Riachuelo que é a única que
possui placa sugestiva à área
Central do Município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

CONSIDERANDO que a implantação do Corredor Metropolitano,
tem como uma das suas funções, desafogar ruas da região central, que em
horários de “pico” ficam totalmente paradas devido ao grande fluxo de veículos.
CONSIDERANDO que apenas no cruzamento da Rua Riachuelo
há uma placa informativa direcionando a região central da cidade, Complicando
o trânsito em determinados horários.
CONSIDERANDO que nos cruzamentos da Avenida Tiradentes
com a Rua Joaquim de Oliveira, Duque de Caxias e no cruzamento da Avenida
Titadentes com a Rua Dona Margarida, inexiste placas indicativas à região
central.
CONSIDERANDO que se condutores de veículos, forem
informados das diversas opções que levam ao centro da cidade, o trânsito será
melhor distribuído e fluirá de forma rápida, eficaz e segura, desafogando assim
a Rua Riachuelo.
CONSIDERANDO que a situação pode ser rapidamente resolvida
com a simples instalação de placas nos cruzamentos sugeridos acima.
Ante o exposto e nos termos do Capítulo IV do Título V do
Regimento Interno desta Casa de Leis, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA

Câmara Municipal de Santa Bárbara D´Oeste
“Palácio 15 de Junho”
BÁRBARA D’OESTE, ESTADO DE SÃO PAULO, apela aos Excelentíssimos
Denis Eduardo Andia e Romulo Gobi, prefeito e Secretario municipal de
Segurança e Trânsito, quanto a instalação de placas indicativas de direção à
área central nos cruzamentos da Rua Joaquim de Oliveira, Rua Duque de
Caxias e Dona Margarida a fim de desafogar a Rua Riachuelo que é a única
que possui placa indicativa à área Central do Município.
Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 04 de fevereiro de 2.019.
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