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Proposição Eletrônica nº 3995

INDICAÇÃO Nº 170/2018
Código: P1848234063/3995

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Senhor José Aparecido Fernandes, Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência,
determine ao Departamento Municipal de Trânsito, que proceda estudos no sentido de verificar
a possibilidade de instalação de faixa de travessia de pedestres "ELEVADA" na Avenida Mario
de Vito, próximo à Igreja Católica, no Parque Universitário.
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, colocando os
mesmos em riscos de acidentes graves.
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 27 de novembro de 2018.

LUIS REMO CONTIN
Vereador - PP
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SOLICITA A POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DE FAIXA DE
TRAVESSIA DE PEDESTRES ELEVADA NA AVENIDA MARIO
DE VITO, PRÓXIMO DA IGREJA CATÓLICA NO PARQUE
UNIVERSITÁRIO
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