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                        Considerando que é dever do Vereador indicar providencias em favor do bem

estar  da população,  na qual  esta  inserida  a  segurança  do tráfego  de veículos  pela  vias

públicas. 

                         Considerando que, a Avenida São Pedro, localizada no bairro do Pedro

Leme,  em razão  da  sua  dimensão  e  das  boas  condições asfálticas  do  leito  carroçável,

favorecem a velocidade dos veículos quIndicacao 2011.01.pdfe trafegam por aquela via,

sendo solicitado a instalação de “tachões”, de forma a prevenir, se não, reduzir os riscos de

acidente de trânsito, em particular, atropelamentos, naquela via pública municipal.

                         Considerando ainda, que foi solicitada a limpeza daquela via, o que foi

realizada  pelo  Departamento  de  Serviços  Municipais  e,  que  hoje  novamente,  se  torna

necessária, assim como de outras vias públicas do bairro do Pedro Leme, em razão do mato

alto.

                         Considerando que, da mesma forma, foi solicitado à sinalização de trânsito,

de solo e por  placa de “pare”,  do  cruzamento  da Avenida São Pedro  com a Marginal

“Governador André Franco Montoro”, no sentido de ser definido, a preferência das vias e,

consequentemente a prevenção de acidentes de trânsito, já ocorrido no local.

                         Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR Diretor dos Serviços

Municipais de Roseira, DSM, a realização de serviços de limpeza da Avenida São Pedro e

outras vias públicas do bairro do Pedro Leme, a instalação de “tachões” para redução de

velocidade e sinalização do cruzamento da referida via, com a Marginal “Governador André

Franco Montoro”.  

                         Que se dê conhecimento por escrito, ao ILMO SR Diretor da APAE de

Roseira,  ao  ILMO  Diretor  do  Jornal  “O  APARECIDA”  e  ao  ILMO  SR  Diretor  do

Departamento de Jornalismo da Rádio Aparecida, para conhecimento público.   
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