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REQUER  INFORMAÇÕES  DO  PODER  EXECUTIVO  A

RESPEITO  DO  CRUZAMENTO  DAS  RUAS  ANGELO

BERTONCINI  E  SMITH  VASCONCELOS,  NO  CENTRO  DA

CIDADE

Este Vereador tem sido constantemente procurado por motoristas

e comerciantes do centro da cidade, que solicitam melhorias e providências para minimizar os

riscos  de  acidentes  de  trânsito  na  confluência  das  Ruas  Angelo  Bertoncini  e  Smith

Vasconcelos.

Relatam os munícipes que apesar de haver sinalização de trânsito

“Pare” na Rua Angelo  Bertoncini, acidentes têm ocorrido no local de forma reincidente.

Para  que  sejam  evitados  mais  acidentes  de  trânsito  no  local

citado  nesse  documento,  os  motoristas  e  comerciantes  solicitam  melhorias  urgentes  que

colaborem para  a devida minimização dos riscos de forma efetiva,  através de estudos  de

tráfego pertinentes para o devido problema. Tendo como prioridade a qualidade de vida e

segurança dos munícipes é de extrema importância e relevância que ações sejam tomadas a

fim de contribuir para a segurança de todos.

Ante o exposto, Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas

as  formalidades  regimentais,  seja  oficiado  ao  Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido

Fernandes,  solicitando que Sua Excelência preste a esta Casa de Leis, após consulta ao

Departamento Municipal de Trânsito, as seguintes informações:

a) Existe  a  possibilidade  de  instalação  de  um  semáforo  na

confluência  das  Ruas  Angelo  Bertoncini  com  a  Smith

Vasconcelos?  Se  positivo,  qual  é  a  previsão  para  que  isso

aconteça? Se negativo, justificar.

b) Caso não seja possível, existe a possibilidade de implantação

de um obtáculo moderador de velocidade próximo ao cruzamento

supramencionado?  Se  possível,  qual  é  a  previsão  para  sua

implantação? Se negativo, justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 28 de maio de 2021.
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