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Proposição Eletrônica nº 3970

INDICAÇÃO Nº 174/2018
Código: M1845865525/3970

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
Getúlio Vargas, próximo ao nº 475.
Destacamos que os veículos que transitam nesta via pública o
fazem imprimindo uma velocidade excessiva, e por ser um local que possui um grande fluxo de
pedestres, o risco de acidentes e atropelamento de crianças e idosos é muito grande, motivo
pelo qual a faixa de travessia "ELEVADA" seria uma ferramenta ideal para evitar ocorrências
de acidentes de trânsito com vítimas.
Portanto, pedimos ao Departamento Municipal de Trânsito que
tome as providências urgentes no sentido de dar solução à solicitação ora apresentada.

SALA DAS SESSÕES, em 25 de novembro de 2018.

JOÃO DA SILVA FILHO
Vereador - DEM
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