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REQUERIMENTO

Requerente: VEREADOR RODARTE DOS ANJOS
Requerido: Prefeito Municipal de Andrad na
Assunto: lnstalaçã o de Faixa de Pedestre Elevad a na Rua J,A de Carvalho,
Pi{o;tiü.$ú\
entre a Rua, Ceara e Rua Alexandre Salomão,
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JUSTIFICATIVA
CONSIDERANDO as recorrentes reclamaçÕes de muni pes que
trafego de
chegaram até este Vereador Rodarte dos Anjos, em relaçäo ao
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Rua Ceara;
veículos na Rua, J.A de Carvalho entre a Rua, Alexandre Salomäo e

coNSIDERANDO que diversos munícipes nos solicitaram a
instalação de 'LoMBOFAIXAS" tais dispositivos que, quando devidamente
a
instalados, garantem mais segurança ao impor a reduçäo de velocidade
motociclistas e motoristas'

CoNSIDERANDO, que naquela localidade se encontra diversos
de
comércios inclusive uma academia de ginástica, qual tem grande fluxo
pessoas entrando e saindo,

coNSIDERANDO que, devido näo existir nenhum tipo de
motoristas
dispositivo de reduçäo de velocidade ali próximo, é comum observar
em risco a
e motociclistas desenvolvendo grandes velocidades, colocando assim
pela referida via publica.
si próprio e também pessoas que estiverem trafegando

O VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, NO USO dC SUAS
seja
atribuiçöes legais, vem REQUERER, na forma do Regimento lnterno,
Casa de Leis'
oficiado ao Senhor Prefeito Municipal para que este informe a esta
possibilidade de determinar, junto ao seu Departamento competente'

da

providências que se fizerem necessárias para a execução dos serviços de
Instalação de Faixa de Pedestre Elevada, na Rua J'A de Carvalho, entre a
Rua, Geara e Rua Alexandre salomäo, deixando-a em condiçöes urbanísticas
que possam satisfazer as necessidades de uso e tráfego'
Sala das SessÕes
Ver. ManoelTeixeira de Freitas
Andradina, S
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