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REQUERIMENTO

Requerente: Hernani da Bahia
Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: Vereador atendendo solicitações de condutores de veículos, do senhor Edilson
morador na vila mineira vem através dessa proposição solicitar do executivo municipal
através do seu departamento de transito estudos e planejamento para o aumento do tempo
de mudança de sinal no semáforo na avenida Guanabara na confluência da via publica
lguaçu.( precisamente para os veículos que vem da via lguaçu, tempo muito curto)
Justificativa:
Considerando relatos de condutores de veículos que transitam com
seus veículos pala via publica lguaçu sentindo vila Mineira ao chegar no semáforo na
avenida Guanabara o tempo do sinal verde (prossiga ) é muito curto, sendo que muito
veículos acabam ficando no meio da avenida Guanabara já com o sinal vermelho, não dado
tempo de sua passagem total do outro lado da avenida podendo causa acidentes, bem
como ser passivo de infração de transito.

Ante o exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas
atribuiçöes e prerrogativas legais, vem REqUERER, na forma do Regimento lnterno, após
ouvido o Douto e Soberano Plenário, seja oficiado ao Exmo. Senhor. Prefeito Municipal Dr
Mario Celso Lopes solicitando do ilustre Chefe do Poder Executivo de Andradina que se
digne informar a esta Casa de Leis, através do competente setor da municipalidade, com
relação.

A proceder aumento de tempo no semáforo na avenida Guanabara
esquina com Via lguaçu ( precisamente aumento de tempo para os condutores de veículos
que transitam no sentindo vila Mineira pela via lguaçu)
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Foram realizados estudos?
? Qual a previsão para execução?
Sala das Sessões

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, SP, 04 de Outubro de 2O2t
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