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Proposição Eletrônica nº 4117

INDICAÇÃO Nº 182/2018

Solicita pela terceira vez a colocação de "faixa de pedestre
elevada" na Rua: Piratininga, altura do numero 626, na Vila
Santa Cecília.

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 a colocação de "faixa de
pedestre elevada" na Rua: Piratininga, altura do numero 626, na Vila Santa Cecília.
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, e o local é ao
lado da Igreja da Santa Cecília onde é frequentado por muitas crianças e jovens da catequese,
bem como, de pessoas que vao até as missas e demais atividades da igreja.
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 12 de dezembro de 2018.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 4117.
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