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Câmara Municipal de Americana
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N°

/2017

Autor: Vereador Guilherme Tiosso

Assunto:

"Indica implantação

de

sinalização nos

cruzamentos da Avenida Brasil."
Senhor Presidente,

—

Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras,

Os semáforos presentes nos cruzamentos da Avenida Brasil com diversas outras ruas foram colocados
visando a segurança dos condutores de veículos e dos pedestres que por ali transitam. Hoje, cada um dos
cruzamentos conta com dois semáforos: um no meio da avenida, que libera a passagem antes do outro, que
fica um pouco atrás, na intenção de provocar a parada dos carros que vêm pelas ruas que a atravessam,
proporcionando, assim, um melhor fluxo de veículos, além de evitar acidentes.
Entretanto, com a falta de sinalização que adverte o motorista para a presença de dois semáforos, o
que deveria servir para melhorar o trânsito vem propiciando a ocorrência de colisões e até atropelamentos.
Tornou-se comum a observação de diversos episódios em que os motoristas parados nos semáforos das ruas
que cruzam a avenida confundem-se no momento em que o semáforo do cruzamento - o que fica mais à
frente - fica verde. Os condutores acabam por crer que o sinal indica que podem passar, quando na verdade
a indicação é somente para os carros que encontram-se já na avenida.
A implantação de sinalização específica, indicando que existem dois semáforos diferentes, um mais
à frente, para os veículos já na Avenida Brasil, e outro para aqueles que ainda estão nas ruas que a cruzam,
afastaria a possibilidade de confusão por parte dos condutores, evitando, assim, acidentes.
Considerando a situação exposta, faz-se necessária a implantação de sinalização específica indicando
a presença de dois semáforos diferentes nos cruzamentos da Avenida Brasil com as seguintes vias: Rua São
Salvador, Rua das Paineiras, Rua Florindo Cibin, Rua Gonçalves Dias e Rua Luís Delbem.
INDICAMOS, atendidas as formalidades de praxe, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para
que junto ao setor competente da Prefeitura, providencie a referida indicação.

É a indicação.

Plenário Dr. Antônio A. Lobo, em 20 de julho de 2017.
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