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Exmo. Senhor
SEBASTIÃO ALVES PAULINO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Altinopolis/SP.

p'
0

Á(-• /
INDICAÇÃO N°018/2018.
BENEDITO JOSE RIBEIRO NETO, veread
âmara
Municipal de Altinópolis/SP, com fundamento nos Artigos 169 e 170, ambos do Regimento
Interno desta Casa de Leis, vem mui respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
apresentar indicação ao Senhor Prefeito Municipal para que, através da Secretaria
competente, sejam tomadas devidas providências, visando:
Que seja realizado estudo sobre a
necessidade de colocação de semáforo na
localidade do cruzamento da Rua Coronel
Honório Palma com a Rua Major Garcia, nas
proximidades do posto de combustível.
JUSTIFICATIVA:
O cruzamento da Rua Coronel Honório Palma com a Rua Major
Garcia, próximo a um posto de combustível, por se tratar de importante ligação do centro
da cidade a diversos bairros, apresenta uma intensa confluência de veículos e pedestres.
Munícipes reclamam que no citado cruzamento constantemente acontecem confusões no
acesso, onde os carros estão se cruzando de forma arriscada, podendo ocorrer acidentes.
A prevenção de acidentes de trânsito trata-se de ação precípua
do Poder Público, assim sendo, tal prevenção mostra-se indispensável na localidade
referida, até mesmo por ter sido solicitada por grande parte da população do município que
necessita rotineiramente trafegar pela região.
Deste modo, entende-se como imperiosa a realização de
estudos sobre a possibilidade de instalação de um semáforo na mencionada área, como
solução a cessação da periculosidade a que os munícipes estão expostos quando
trafegam neste cruzamento.
Em vista de tais explanações, requer seja a presente submetida
à apreciação do augusto Plenário, aguardando as providências neste sentido por parte do
Executivo.
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-de outubro de 2018.
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