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PREFEITO MUNICIPAL
Autor: Vereador Guilherme Tiosso
Assunto: "Indica a realização de reparos nas grades de

proteção do canteiro central da Avenida Brasil".
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1 ^IW^résídente,

Chancela Mecânica

Ato da

, '

.„ Vereadores,

> enhoras v ereadoras,

Este vereador tem recebido em seu \
grades de proteção do canteiro central da Ave ,

is queixas de munícipes acerca da quantidade de
.

.

' cadas. De acordo com as informações dos

moradores, em alguns pontos a pequena disii
que passa pela avenida fica totalm

.

;o de passagem dos pedestres e o córrego
4a.

A Avenida Brasil é uma das vias mais movimentadas d

ide, com tráfego intenso de veículos e

grande fluxo de pedestres, principalmente no período vesperti

\a vista que a mesma é utilizada como

via de caminhada e corrida por muitos munícipes. Tratando-se de uma via que conta com a passagem
constante de pessoas em seu canteiro central, é de grande pcriculosidado que o espaço entre este e o córrego

fique desprotegido, já que a r.

idade de acontecer uma queda torna-se muito maior uma vez que não

Considerando as infor

s apresentadas, faz-se necessária a realização de reparos COM

há nenhum tipo de impedimento.

! ^*

URGÊNCIA nas grades de proteção do canteiro central da Avenida Brasil.

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 23 de janeiro de 2018.
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