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O Vereador JHONATAN MAGALHÁES, no uso de suas prerogativas
parlamentarês, etc;

Conslderando que, a empresa RUMO é a atual empresa que possui a
concessão da ferrovia que passa por Santa Fé do Sul e reglão;

Considerando que, as obras para o alteamento do Viaduto que liga ao Bairro
Vila Mariana da Estância Turística de Santa Fe do Sul (SP) iniciaram esta semana e são
de iniciativa da empresa Rumo para que vagões maiores circulem na via férrea;

CrnsldeÍando enúetanto que, essa obra tem o prazo de término previsto
em 120 dias, e neste período os motoristas terão que adaptar as novas rotas alternativas
que serão duas: a primeira passagem exclusiva para automóveis baixos e motos será pela
Avenida Waldemar Lopes Ferraz, próximo da passagem subtenânea de pedestre, que fica
no Bairro Vila Mariana e a segunda passagem exclusiva e obrigatório para caminhões que
será na avenida Waldemar Lopes Ferraz, na altura da rua Vinte e Dois e paralelo ao bairro
Conjunto Habitacional Eldorado;

C-onsiderando o expostos

SANIA TÉ OO SUL

QeeiUefe à mesa, ouvido o Colendo Plenário, satisfeitas as formalidades

regimentais, para que seja oficiado ao Senhor ANDRE ASSIS - Coordenador da
Unidadê da RUMO/ALL em Santa Fé do Sul, solicitando a seguinte informaçáo:

A empresa RUMO irá impedir o transito dê veículos quando houver a

necessidade da troca de maquinista? Em caso positivo, haverá a instalação
de cancela eletrônica?

4t§[!E!Sr!]la:

A presente propositura é bastante em si para justificar o pedido de informações,
que está a merecer a aprovação do Colendo Plenário.
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ConsldeÍando que, na área pertencente a Santa Fé do Sul existe apenas duas
passagens pela linha férrea, uma através do pontilhão que serve para veículos e pedestres,
e outra subterrânea para pedestres e bicicletas;

Sala das sossões Dr. João AlÍredo do Amaral Rib€iro,
08 de novombÍo de 20í8
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