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Proposição Eletrônica nº 3723

Requer  melhoria  de  sinalização  na  Av:  Mario  de  Vitto  no
Parque Universitário próximo a Vila Maria Izabel. 

Para  o  bom  desempenho  do  papel  fiscalizador  da  Câmara
Municipal, conforme preceitua o artigo 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis,
este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de interesse comum da
sociedade assisense.

Ante o exposto,  Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as formalidades regimentais,  seja oficiado ao  Exmo. Sr.  José Aparecido Fernandes,  DD.
Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência preste a esta Casa de Leis, as seguintes
informações:

                                   Há possibilidade do Departamento de Trânsito realizar melhoria de
sinalização com faixa de pedestre elevada, pintura, colocação de placas e outros no final
da Av: Mario de Viito próximo a Vila Maria Isabel?

                                   O presente requerimento se justifica em razão de que na citada
avenida  existe uma descida bem grande onde começa à Rua: São Pedro e os veículos
transitam em alta velocidade e não respeitam o limite de velocidade no local por falta de
uma sinalização adequada, e constantente ocorre acidente naquele trecho, inclusive com
vítimas fatais, e a melhoria de sinalização certamente ajudaria e muito o trânsito naquela
região tornando o local menos perigoso.

                                    Se possiível?, qual o prazo e se negativo por qual motivo?  

SALA DAS SESSÕES, em 15 de outubro 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 3723.
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