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INDICAÇÃO Nº 24/2020
Proposição Eletrônica nº 7425

Indicamos à Mesa, nos termos regimentais, seja oficiado ao
Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido Fernandes, solicitando que Sua Excelência
determine à Secretaria de Obras e Departamento de Trânsito que proceda estudos no sentido
de inverter a preferência no cruzamento da Rua: Cardoso de Melo com a Rua: Antonio José
dos Santos, na Vila Nova Santana.
Tal solicitação prende-se ao fato de que a preferência neste
cruzamento é de quem transita na Rua: Antonio José dos Santos, no entanto, a Rua: Cardoso
de Melo que cruza com a mesma é que tem um fluxo maior de veículos, sendo a rua mão única
e assim deveria ser a mesma preferência.
Assim, requer a possibilidade de inversão de preferência para que
a Rua: Cardoso de Melo tenha essa sinalização e o "PARE" seja pintado e instalado na Rua:
Antonio José dos Santos.

SALA DAS SESSÕES, em 17 de fevereiro de 2020.

CÉLIO 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 7425.

INDICAÇÃO Nº 24/2020 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Para conferir o original, leia o código QR ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código 93A3-FF57-4ADB-03B8.

Solicita inversão de preferência no cruzamento da Rua:
Cardoso de Melo com a Rua: Antonio José dos Santos, na Vila
Nova Santana.
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