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PROJETO DE LEI N° 009, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

MENSAGEM DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros da Câmara Municipal:

Temos a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, o Projeto de Lei em anexo,
que transforma trecho da Rua João Mari em mão única no Município
de Riqueza/SC.

A presente proposição visa organizar e,
principalmente, conferir segurança no trânsito de veículos. Desse
modo, a medida aqui sugerida, qual seja, a transformação de um
trecho da via João Mari em mão única, contribuindo assim para a
segurança nas vias públicas e a conscientização de que a educação
para o trânsito é uma questão, acima de tudo, de cidadania.

Ao submeter o Projeto à apreciação dessa
Egrégia Casa, estamos certos de que os Senhores Vereadores
saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau de
prioridade à sua aprovação.

Aprovei tamos a oportunidade para reiterar as
Vossas Excelência os protestos de elevado apreço e distinta
consideração.

ueza/SC, 30 de novembro de 2020.
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PROJETO DE LEI N°009, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020.

TRANSFORMA EM VIA DE ÚNICA TRECHO DA RUA JOÃO
MARI.

Santa Catarina,
Lei Orgânica,
Projeto de Lei,

RENALDO MOELLER, Prefeito de Riqueza, Estado de
usando de suas atribuições legais, na forma da
submete à Câmara de Vereadores o presente
com os dispositivos seguintes:

Art. 1° Fica determinado que o tráfego da Rua João Mari, no
trecho que inicia na esquina com a Rua Eduardo Diehl,
finalizando na cobertura da rua no sentido da Rua Frederico
Pfitzenmeier (em frente à prefeitura), passa ser mão única, no
sentido, nordeste-sudoeste, com estacionamento em um dos lados
de forma oblíqua.
1- Fica também proibido o tráfego de caminhões no referido
trecho.
11- Nos sábados a partir das 12 horas e nos domingos durante o
dia inteiro, fica fechado para o tráfego de qualquer veículo
automotor o trecho que trata o caput deste artigo.

Art. 2° A Secretaria de Transporte,
ficará encarregada de proceder à
trecho objeto da presente Lei, no
(trinta) dias a partir da promulgação

Obras e Serviços Públicos
sinalização adequada do
prazo máximo de até 30
da presente Lei.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente Lei,
corre às custas do orçamento do Município.

Art. 4° Está Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogada as disposições em contrário.

'queza/SC, 30 de novembro de 2020.
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