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Proposição Eletrônica nº 4184

INDICAÇÃO Nº 1/2019
Código: P859420301/4184

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
executar o serviço de pintura de sinalização de trânsito horizontal “Pare” na confluência da Rua
Prof. Lourenço Carneiro com a Rua Platina, na Vila Central.
A presente solicitação se faz necessária, face às constantes
queixas que temos recebido de muitos munícipes, tendo em vista que a falta de dispositivos
que imponham séria disciplina aos motoristas transformou esse cruzamento de alto risco para a
população. A falta de sinalização propicia várias colisões de veículos, o que requer uma
medida urgente do Poder Público para disciplinar o trânsito naquele local e evitar que acidentes
sejam registrados.
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 28 de janeiro de 2019.

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Vereador - PRB

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
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número de proposição 4184.
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