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Proposição Eletrônica nº 4285

REQUER  DO  PODER  EXECUTIVO  INFORMAÇÕES
SOBRE  A  VIABILIDADE  DE  MELHORIAS  NOS
ESTACIONAMENTOS  PARA  MOTOCICLETAS  NA
ÁREA  CENTRAL  DA  CIDADE  E  FISCALIZAÇÃO
QUANTO  AOS  MOTOTAXISTAS  QUE  ESTACIONAM
NOS BOLSÕES EXCLUSIVO PARA MOTOCICLISTAS.

Considerando constantes reclamações de usuários do trânsito
de  nossa  cidade,  com  relação  aos  estacionamentos  exclusivos  para  motocicletas,  no
sentido de que são utilizados por moto-taxistas e nos horários de grande movimento, os
motociclistas não encontram vagas para suas motos.

Considerando que  na  área  central,  os  bolsões  para
estacionamento  de  motos  ficaram  exclusivos  nas  ruas  transversais  a  Avenida  Rui
Barbosa, sendo atualmente proibido estacionar motocicletas na Avenida Rui Barbosa.

Considerando que  Assis  possui  uma  frota  de  veículos
registrados no DETRAN bem acima da média do Estado de São Paulo e o número de
motocicletas é muito grande.

Ante  o  exposto,  Requeiro à  Mesa,  ouvido  o  Plenário  e
atendidas  as  formalidades  regimentais,  seja  oficiado  ao  Exmo.  Sr.  José  Aparecido
Fernandes, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência preste a esta Casa
de Leis, as seguintes informações:

a) É possivel por parte do Departamento Municipal de Trânsito
realizar estudos técnicos para dotar na área central da cidade
de mais bolsões para motos, próximo a Avenida Rui Barbosa?
b) É possivel implantar alguns bolsões de estacionamento para
motocicletas na Avenida Rui Barbosa?
c)  É  possivel,  o  DMTA  juntamente  com  a  Polcia  Militar
(Atividade Delegada), intensificar a fiscalização quanto ao uso
do  moto-taxistas  nos  bolsões  de  estacionamento  na  área
central?
d) Qual o prazo?
e) Se negativo, justificar.
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SALA DAS SESSÕES, em 09 de fevereiro de 2019.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 

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 4285.
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