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Proposição Eletrônica nº 4359

SOLICITO  AO  PODER  EXECUTIVO  QUE  SEJA
REALIZADO MELHORIAS NO SISTEMA VIÁRIO E
NA  SINALIZAÇÃO  DE  TRÂNSITO  PRÓXIMO  A
EMEF  PROF.ª  MARIA  CLÉLIA  DE  OLIVEIRA
VALIM. 

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  estudos  no  sentido  de  executar  o  serviço  de
implantação  de  sinalização  de  trânsito  horizontal  e  vertical  na  Rua  São
Sebastião, nº 370,  entre a Rua João Contruci e Capitão Altino  no Bairro
Arlindo Luz, próximo a Emef Profª Maria Clélia de Oliveira Vallim.

O local necessita de: 
Placas  de  sinalização  de  área  Escolar,  são  duas

escolas uma ao lado da outra e nenhuma tem a sinalização;
Faixa de Pedestre em frente à escola Emef Profª Maria

Clélia de Oliveira Vallim;
Pintura  da  área  das  Vans  de  Transporte  de  alunos

(Perueiros), pois já está bem apagada e os demais motoristas não respeitam;
Possibilitar  via  de  mão  única  para  a  Rua   São

Sebastião que começa na esquina da Escola Cleofânia,  e subindo sentido
Davi Passarinho. 

A  presente  solicitação  se  faz  necessária,  devido  o
fluxo de carros no momento da entrada e saída de alunos na EMEF Prof.ª
Maria Clélia de Oliveira Valim é bastante intenso, alguns pais não respeitam
a sinalização ou pela falta dela colocam em risco a vida dos alunos.

E ainda, às constantes queixas que temos recebido de
munícipes, tendo em vista que a falta de dispositivos que imponham séria
disciplina  aos  motoristas  transformou  esse  local  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.
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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 14 de fevereiro de 2019.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 

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 4359.
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