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Requerente: Rodarte Silva dos Anjos
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina
Assunto: lnformação sobre o funcionamento da cancela eletrônica instalada na
Rua: Paes Leme, cruzamento com a Rua: Manoel Teixeira de Freitas, no centro
de Andradina
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Este vereador foi procurado por diversos munícipes que passam
cotidianamente pelo cruzamento das Ruas: Paes Leme com

a Rua: Manoel

Teixeira de Freitas, reclamando sobre a falta de sinalizaçäo e o funcionamento
da Cancela Eletrônica instalada no cruzamento da linha férrea.

A alegação é sobre o não funcionamento da cancela ali instalada, e
que, também näo existe nenhum tipo de comunicaçäo ou interrupção do trafego
quando irá passar algum trem, gerando assim um enorme risco para motoristas
e também pedestres,

Quando existia

a aproximação de algum trem, a mesma

tocava

uma campainha tocava e a mesma interditava o transito. Porém a longo tempo
que a mesma näo funciona nenhum sistema, o que acarreta em grande risco de
acidente no local.

Vários moradores e comerciantes relatam que este problema
precisa ser resolvido com a máxima urgência, principalmente por se tratar de
uma área central com grande fluxo de veículos e pedestres, antes que algo de
pior venha a acontecer.

Do exposto, o VEREADOR RODARTE SILVA DOS ANJOS, no

uso de suas atribuições legais, vem REQUERER, na forma do Regimento
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lnterno, seja oficiado ao o Senhor Prefeito Municipal para que este informe

a

esta Casa de Leis, da possibil¡dade de prov¡denc¡as urgente sobre

o

Funcionamento da Cancela Eletrônica no cruzamento Férreo entre as Ruas

Paes Leme

e

Manoel Teixeira de Freitas na área central de nosso

município.
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Ver. ManoelTeixeira de Freitas
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