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EMENTA: Indica a premente necessidade de proceder a
sinalização vertical e horizontal com colocação de faixa
elevada de pedestres na avenida Antônio Silveira Brasil,
próximo ao Colégio Novo Milleniun, neste Município.

RAFAEL HADDAD MANFIO, Vereador que esta subscreve,
no uso de suas prerrogativas regimentais, INDICA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,
Frederico Carlos de Carvalho Alves, recorrer junto às secretarias competentes. SEMOB e
SEMURB, para proceder a sinalização vertical e horizontal com colocação de faixa elevada de
pedestres na Avenida Antônio Silveira Brasil, próximo ao Colégio Novo Millenium, neste
Município.

JUSTIFICATIVA:

O local supramencionado necessita urgentemente da
sinalização horizontal e vertical, sobretudo, com demarcação de faixa elevada de pedestres em um
ponto estratégico da via para auxiliar a travessia de pedestres, essa solicitação é feita pela direção
do colégio e unânime dentro da comunidade, os quais, esperam ação rápida do poder público na
viabilidade dessa sinalização de transito.

Vale ressaltar que é muito importante que o Departamento de
Transito do Município, faça um estudo urgentemente para também colocar redutores de velocidade,
facilitando o locomoção de pedestres, ciclistas e demais usuários que usam constantemente a
referida via e é de suma importância a tomada de providencia a fim de coibir o excesso de
velocidade, sobretudo, ser um local com alta concentração de crianças que estudam no Colégio
Novo Milleniun.

Contudo, esperamos que seja providenciado o que aqui se pede. com
a máxima urgência.

Certo de vosso empenho nesta questão.

SALA DAS SESS 05 de Julho de 2016.

fael Haddad

Vereador-REDE.
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