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Proposição Eletrônica nº 4085

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE A
POSSIBILIDADE  DE ELABORAR  UM  ESTUDO  TÉCNICO  NO
CRUZAMENTO DA AVENIDA MARECHAL DEODORO COM A
RUA OROZIMBO LEÃO DE CARVALHO

Alguns comerciantes lotados na Avenida Marechal Deodoro vem
sofrendo  com  a  falta  de  estacionamento,  que  ocorre  de  maneira  pontual  no  semafóro
localizado  no  entrocamento  a  avenida  supramencionada  com  a  Rua  Orozimbo  Leão  de
Carvalho. Consta ali, uma faixa amarela, que tem por finalidade criar uma faixa exclusiva para
conversão a esquerda. Entretanto, devido ao aumento do fluxo, bem como a recente instalação
de semafóro de pedestres, essa faixa ficou obsoleta, perdeu o sentido, na medida em que a fila
de carros ultrapassa esse limite. Paralelo a isso, novos empresários instalaram seus negócios
naquele  espaço  e  necessitam  de  algumas  mudanças,  visando  o  aumento  de  vagas  para
estacionar.

Ademais,  para  o  bom  desempenho  do  papel  fiscalizador  da
Câmara Municipal, conforme preceitua o inciso II do artigo 3º, do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Assis, este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de
interesse comum da sociedade assisense.

Assim sendo, Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas as
formalidades  regimentais,  seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido
Fernandes,  solicitando que Sua Excelência  preste a esta Casa de Leis,  após consulta ao
Departamento Municipal de Trânsito, as seguintes informações:

a) Existe  a  possibilidade  de  retirar  parte  da  faixa  amarela  e
transformar esse espaço em estacionamento?

b) Em caso positivo, qual é a previsão para que isso aconteça?

c) Em caso negativo, justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 17 de dezembro de 2018.
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VINÍCIUS GUILHERME SIMILI
Vereador - PDT 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015. 

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 4085.
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