Câmara Municipal de Marília
ESTADO DE SÃO PAULO

P/N: 16385

Requerimento n° 602-2021 do Vereador Marcos Rezende
Assunto – Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao Diretor da
EMDURB – Sr. Valdeci Fogaça e ao engenheiro de trânsito da EMDURB, informarem
sobre a possibilidade de efetuar mudanças trânsito na Rua Rinópolis, com intuito de
melhorar a mobilidade no local.

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Marília
Considerando que, no início deste ano recebemos algumas demandas e
sugestões de moradores e comerciantes do bairro, onde os mesmos solicitaram diversas
melhorias na mobilidade urbana a fim de corrigir problemas no trânsito e trazer mais
segurança;
Considerando que, a Rua Rinópolis fica localizada no bairro Núcleo
Habitacional Castelo branco e possui aproximadamente 600 metros de extensão, sendo
uma via de mão dupla bastante movimentada com vários imóveis comerciais e
residenciais;
Considerando que, um dos grandes problemas da via é que apesar de ser
uma via de mão dupla, a mesma sofre com o fato de que constantemente há carros
parados em ambos os lados da rua e em horários de movimento isso tem atrapalhado e
incomodado bastante o trânsito na região;
Considerando que, como sugestão os moradores e comerciantes
solicitam que a via passe a se tornar mão única em toda sua extensão descendo (com
sentido Centro bairro) e a Rua Luis Delicato também se torne mão única porém no sentido
oposto (sentido bairro/centro), pois assim o trânsito no local seria “desafogado” e a
mudança permitiria que os veículos trafegassem em maior segurança e comodidade pelo
local;
Considerando que, o requerimento visa proporcionar uma melhor análise
sobre o trânsito do e atender aos pedidos dos moradores e comerciantes daquela região;
R E Q U E I R O, na forma regimental, após ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado ofício solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, ao
Diretor da EMDURB – Sr. Valdeci Fogaça e ao engenheiro de trânsito da EMDURB,
informarem sobre a possibilidade de efetuar mudanças trânsito na Rua Rinópolis, com
intuito de melhorar a mobilidade no local.

S. S. Dr. Lourenço de Almeida Senne.
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