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A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuiÇóes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, após deliberação e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicito lmplantação de placas de sinalização de trânsito
conforme a legislação no cruzamento da Rua Fernão Dias com
a Rua Bartolomeu Bueno (Rua da Trans Alemão) no bairro São

Miguel, onde recentemente tem ocorrido muitos acidentes de

trânsito devido à falta de sinalização obrigatória".

JUSTIFICATIVA:

As placas de sinalização de trânsito acompanham o nosso dia a dia. Para

comodidade e segurança dos usuários, visa evitar acidentes e contribuir na educação

no trânsito uma vez que no local há casas residenciais e comercio. Tal indicação visa a
proporcionar melhorias no tráfego na região central, especialmente na avenida principal

onde tem um maior fluxo de veículos intenso e trânsito de pedestres atravessando. Na

atual situação em que encontra, sem placas de sinalização, constantemente tem

ocorridos acidentes colocando a vida da população em perigo

Para evitar a ocorrência de mais acidentes e por se tratar de algo muito importante que

contribuirá na melhoria no trânsito de nossa cidade, solicito aprovação e atendimento

urgente nesta indicação.
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Sala das Sessões, em 05 de Abril de 2021 .

§piiito Santo
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A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,
vem requerer a Vossa Excelência que, apos deliberaçáo e aprovação do Plenário, seja
encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte lndicação:

"solicito lmplantação de placas de sinalização de trânsito
conforme a legislação em todos os cruzamentos da Rua Aloísio
Pereira do Vale com as travessas, no bairro Cidade Nova, onde
recentemente tem ocorrido muitos acidentes de trânsito devido

à falta de sinalização obrigatória".

JUSTIFICAT!VA:

As placas de sinalização de trânsito acompanham o nosso dia a dia Para
comodidade e segurança dos usuários, visa evitar acidentes e contribuir na educação

no trânsito uma vez que no local há casas residenciais e comercio. Tal indicação visa a

proporcionar melhorias no tráfego na região central, especialmente na avenida principal

onde tem um maior fluxo de veÍculos intenso e trânsito de pedestres atravessando. Na

atual situação em que encontra, sem placas de sinalização, constantemente tem

ocorridos acidentes colocando a vida da população em perigo.

Para evitar a ocorrência de mais acidentes e por se tratar de algo muito importante que

contribuirá na melhoria no trânsito de nossa cidade, solicito aprovação e atendimento

urgente nesta indicação.
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A vereadora Maria das Graças Melo, no uso de suas atribuições legais e regintentais.
vem requerer a Vossa Excelência que" após deliberação e aprovação do Plenário. se.ia

encaminhada ao Exmo Sr. Prefeito Municipal a seguinte Indicação:

ooProceder com urgência na melhoria da iluminação Pública com troca

das lâmpadas queimadas e colocação de braços de iluminação nas ruas

Napoleão Macedo, Arlinda Lopes, Paulinho Coité e Teresópolis todas

localizadas no bairro São Miguel nesta cidade".

JUSTIFICATIVA:

Os moradores da referida localidade. vem sofiendo com a ausência de luminárias na via
pública, devido à insegurança causada pela ausência de iluminação no local. Essa situação

vem favorecendo as ações de vândalos. onde. as pessoas que por ali traÍ.egam no periodo

noturno tomam-se vulneráveis a assaltos, causando pânico e desconÍbrto dos ntoradttres

daquela região.
J-.
E importantíssimo que o Poder Público ofereça um serviço de iluminação pública de

qualidade, pois, é essencial para a qualidade de vida e na promoção da segurança pessoal

e do patrimônio do munícipe.

Portanto, pedimos encarecidamente que se.ia sanado o problema" gerando tranquilidade
as pessoas que por ali trafegam.

Sala das Sessões. enr l0 de Março de 2021 .

Maria Das G írito Santo
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