Câmara Municipal de Santa Bárbara D´Oeste
“Palácio 15 de Junho”
MOÇÃO Nº 275/2019
Manifesta apelo à CPFL (Companhia
Paulista de Força e Luz) a mudança
de lugar de alguns postes de força na
Rua Potiguares no Distrito Industrial.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
CONSIDERANDO que este parlamentar foi procurado solicitando
tais providências nessa rua existem algumas empresas instaladas e também o
Salão de Baile SODAVE que frequentemente realiza bailes noturnos e com isso o
fluxo de veículos é grande de dia e noite;
CONSIDERANDO que vários postes precisa ser mudado de lugar com
intuito de coloca-los mais próximos ao alambrado, e Dois deles são mais críticos
sendo o localizado em frente à empresa Alsa Têxtil e o localizado em frente ao
clube Sodave, os demais há também necessidade de mudança a fim de evitar
maiores transtornos.
CONSIDERANDO que esta rua tem trecho ainda é de terra, e este
Vereador pode constatar que esses postes estão localizados quase no meio da via
como mostra foto anexada, dificultando a passagem de veículos como relataram
trabalhadores bem como a passagem de pedestres que necessitam usar essa via
também fica debilitada e também por ter um fluxo razoável podendo até favorecer
o acontecimento de acidentes.
Ante o exposto e nos termos do Capítulo IV do Título V do
Regimento Interno desta Casa de Leis, a CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA
BÁRBARA D’OESTE, ESTADO DE SÃO PAULO, apela à CPFL (Companhia
Paulista de Força e Luz) a mudança de lugar de alguns postes de força na Rua
Potiguares no Distrito Industrial, no município de Santa Barbara D’Oeste. Enviar
copia para. Benjamin Constant, 148 - Centro, Americana - SP, 13465-070.
Sequem fotos anexadas.
Plenário “Dr. Tancredo Neves”, em 05 de Abril de 2.019.
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