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Proposição Eletrônica nº 3980

INDICAÇÃO Nº 168/2018
Código: P1313744337/3980

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Senhor José Aparecido Fernandes, DD. Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência,
determine ao Departamento Municipal de Trânsito, que proceda estudos no sentido de
construir uma faixa elevada para travessia de pedestres na Rua Paranaguá, entre a EMEIF
Bambalalão e a E.E Léo Pizzato, no Jardim Paraná.
A presente solicitação se faz necessária, face às constantes
queixas que temos recebido de muitos munícipes, pois a dificuldade para atravessar no local
supramencionado é muito difícil, uma vez que o fluxo de veículos é muito intenso,
principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos, das respectivas unidades
escolares. Ressalto ainda, a necessidade de providenciar, junto com a construção da faixa de
pedestres, sinalizações viárias horizontais "PARE" nos cruzamentos da citada via.
Diante do exposto e considerando a importância do assunto em
questão, pedimos que sejam tomadas as mais urgentes providências cabíveis, visando dar
solução ao problema ora apresentado.

SALA DAS SESSÕES, em 26 de novembro de 2018.

VINÍCIUS GUILHERME SIMILI
Vereador - PDT
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Adequações viárias na Rua Paranaguá entre as Escolas EMEI
Bambalalão e E.E Léo Pizzato, no Jardim Paraná.
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