Câmara Municipal de Americana
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INDICAÇÃO N°

AO EXMO SR.
-FEITO MUNICIPAL

, 17

/2018

Autor: Vereador Guilherme Tiosso

Assunto: "Indica realização de estudos para melhoria
no trânsito no cruzamento entre a Rua dos Topázios e
a Avenida São Jerônimo, no bairro Bela Vista."

Presidente

hancela Mecânica
Ato da Mesa n° 92/2018

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

Este vereador recebeu em sei

tabine

i

lai

í

mícipes acerca do trânsito no cruzamento

entre a Rua dos Topázios e a Avenida São Jerônimo, no bairro Bela Vista. De acordo com as informações
recebidas, o fluxo intenso de veículos no loca! dificulta a travessia do cruzamento, além de propiciar a
ocorrência de acidentes.

O tráfego de veículos no local em questão é realmente muito alto, principalmente nos horários de
pico, e, por conta de tal fato, a velocidade dos automóveis também é alta, o que torna ainda mais grave a
ocorrência de colisões e atropelamentos. O local do cruzamento é realmente perigoso e carece de atenção
do setor competente da Prefeitura para que possa ser encontrada uma solução que funcione tanto para os

condutores de veículos quanto para os pedestres.
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Considerando as queixas apresentadas, faz-se necessária a realização de estudos para melhoria no

trânsito no cruzamento entre^T^^^^^apázios e a Avejf^^põTê^^mo, no bairro Bela Vista.

INDICAMOS, atendidas as formalidades dfS^ecSKgí&ficiado 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 27 de fevereiro de 2018.
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