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INDICAÇÃO Nº 65/2020

SOLICITA INSTALAÇÃO DE OBSTÁCULO MODERADOR DE
VELOCIDADE EM TRECHO DA RUA PEDRO HERNANDES, NO
PORTAL SÃO FRANCISCO

Este Vereador, Presidente da Comissão Permanente do Meio
Ambiente, Infraestrutura e Desenvolvimento da Câmara Municipal de Assis, foi procurado por
inúmeros munícipes residentes na Rua Pedro Hernandes, no Portal São Francisco, que
apresentaram suas reclamações quanto a alta velocidade imprimida por motoristas de veículos
e motos na referida via pública, reivindicando a instalação de um obstáculo moderador de
velocidade entre os números 280 e 380 da mesma.
Vale ressaltar que a citada via pública também possui intenso
tráfego de pedestres, principalmente de crianças e idosos, o que exige um cuidado maior no
trânsito.
Destaca-se a necessidade do Departamento Municipal de Transito
estar elaborando um estudo visando solucionar essa situação através da construção de um
obstáculo moderador de velocidade ou um outro obstáculo para coibir o excesso de
velocidade, trazendo segurança aos moradores e usuários da via pública supramencionada e
evitando a ocorrência de acidentes no local.
Assim sendo, INDICO à Mesa, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José Aparecido Fernandes, solicitando que Sua
Excelência, determine ao Departamento Municipal de Trânsito, que proceda estudos no sentido
de executar o serviço de implantação de obstáculo moderador de velocidade entre os números
280 e 38o da Rua Pedro Hernandes, no Portal São Francisco.
Diante do exposto e considerando a importância do assunto em
questão, pedimos que sejam tomadas as mais urgentes providências cabíveis, visando dar
solução ao problema ora apresentado e atender as justas reivindicações dos munícipes..

Sala das Sessões, em 03 de agosto de 2020.

JOÃO DA SILVA FILHO - Timba
Vereador - DEM
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