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TRÃNSITO DE VEICULOS PESADOS NA AV. NOVE DE JULHO

RESOLUÇÃON" 29/2019

Reuniu—se nesta Egrégia casa de Leis, no dia 01 de Outubro de 2019 às 16:00
horas, na Sala de Comissões desta Câmara Municipal, a COMISSÃO

A ESPECIAL DE ESTUDOS (CEE), constituída nos termos da Resolução
nº 29/2019, sendo seu objeto, DISCUTIR E APURAR POSSÍVEIS
ALTERNATIVAS PARA O TRANSITO DE VEÍCULOS PESADOS (ONIBUS E
CAMINHÓES) NA AVENIDA NOVE DE JULHO, CONFORME ESPECIFICA
(REQUERIMENTO Nº 3553/2019). O Presidente da CEE, Vereador Elizeu
Rocha, dando inicio a reunião agradece a presença do Vereador Membro da
Comissão, Vereador João Batista, e também aos que acompanham a reunião
presencialmente e pelos meios de Comunicação da TV Câmara, informa ainda
que na reunião de hoje estará AUSENTE justmcadamente o Vereador Rodrigo
Simões. Reiterando as considerações e razões expressamente expostas
anteriormente e em ato contínuo o Vereador Presidente desta CEE, Elizeu
Rocha convida para contribuir com os trabalhos o Sr. Dr. JOSÉ RUBENS
HERNANDEZ — Superintendente da Distrital Sul da Associação Comercial e
Industrial de Ribeirão Preto (ACI). O Presidente da CEE Vereador Elizeu
Rocha deixa franqueada a palavra ao Vereador João Batista, que aborda as
preocupações quanta a conservação da avenida nove de julho, externando a
preocupação no tocante a revitalização da avenida como cartão postal da
cidade. O Presidente da CEE Vereador Elizeu Rocha, dá inicio aos trabalhos
apresentando ao convidado uma série de perguntas previamente formuladas e
que desde já pede a anexação aos autos. Dentre as perguntas, destaca-se o
trabalho da CEE que se empenha no sentido de cobrar ações da Prefeitura
Municipal de Ribeirão Preto no sentido de providenciar a manutenção da
Avenida nove de julho, e que o maior problema apresentado pela Administração
Pública é a falta de empresas especializado em realizar o reparo da via dado o
material utilizado (paralelepípedo), justificando a falta de manutenção adequada,
O Presidente da CEE apresentou algumas alternativas e deixa registrado que
existem empresas na região capazes de realizar a manutenção da Av. Nove de
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Julho, o Presidente da CEE diz ainda que a preocupação quanto a revitalização
já ganhou apoio da imprensa local, citou que programas jornalísticos já
noticiaram a preocupação, além da revitalização a CEE também trabalha por
alternativas para o desvio do fluxo de veículos pesados (ônibus e Caminhões),
informando que busca trabalha junto a TRANSERP para promover estudos que
viabilizem a mudança do trânsito no local, impactando diretamente na
preservação das vias, O Vereador João Batista ressalta a importância da
revitalização para o bem-estar da população, salientando que a arborização e o

'“ calçamento adequado favorecem a circulação de pedestres por toda a extensão
da Av. Nove de Julho, motivo pelo qual elogia o recente projeto da Prefeitura
Municipal em fechar a Av. Nove de Julho no inal de semana para projetos de
convivência da municipalidade. O representante da ACI Sr. Dr. JOSÉ RUBENS
HERNANDEZ lembra que Ribeirão já foi muito arborizado, e diz que a Av. Nove
de Julho ainda mantém essas características e salienta que a importância da
manutenção contribui com o convívio da população proporcionando qualidade
de vida ao cidadão. Ressalta que o Poder Público poderia estabelecer parcerias
com arquitetos e urbanistas para revitalização da via. Por fim, o presidente desta
CEE agradece a todos os presentes, encerrando a reunião. Sendo que a
respectiva reunião foi gravada integralmente sem edição em mídia áudio visual e
encontra-se anexada aos autos, fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais
havendo, nem interessados em se manifestar, a reunião foi encerrada às 16:58
horas, da qual para constar, eu Thiago Cardoso Rosa, agente administrativo
desta CMRP, lavrei a presente ata, que foi elaborada nos termos da Resolução
nº 46/2018, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelo presidente desta
CEE.


