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VEREADOR JAN10 MIGUEL

0 Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais,
3olicita a Mesa, para que seja enderegado expediente a Exmo. Sr. Alan Guedes Prefeito Municipal, ao Sr. Wellington Henrique Rocha de Lima - Secretario
Municipal de Governo, a Sra. Mariana de Souza Neto - Diretora-Presidente da
AGETRAN —para que dentro das prerrogativas de seus elevados cargos realizem,
dentro do possivel, as seguintes medidas: um redutor de velocidade do tipo
lombada fisica (quebra-molas) e a devida sinalizacao horizontal a vertical na
Rua Major Capile, entre as Ruas Floriano Brum a Rua Santos Dumont, no bairro
Vila Maxwell, neste Municipio.

Justificativa

Moradores da regiao do bairro acima mencionado, procuraram este
vereador e solicitaram a referida medida para a Rua Major de Capile, entre as Ruas
Floriano Brum a Rua Santos Dumont, justificam que naquela via circula

consideravel numero de veiculos que trafegam em alta velocidade, vez que se
tornou uma das principal via de acesso ao Supermercado Sao Francisco a outros
estabelecirnentos, alem de ser um bairro residencial e nao existe nenhum redutor
de velocidade nesse trecho que possa proporcionar seguranga aos pedestres.
Mesmo os cruzamentos fiesta Rua serem identificados corn "PARE", identificando
quais vias sao preferenciais, os motoristas nao respeitam e muitas vezes trafegam
em alta velocidade, o que faz ocorrer diversos acidentes, muitas vezes graves.
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Sr. Secretario, sabe-se que a experiencia no controle da velocidade
demonstra uma redugao imediata da quantidade e gravidade dos acidentes, alem
de se traduzir em ganhos de mobilidade, pois a maior uniformidade na velocidade
diminui a necessidade de ultrapassagens e evita veiculos demasiado proximos
entre si. Assim considerado, o controle de velocidade uma agao voltada para a
seguranga de transito, nao um ato repressivo, que contribui para uma melhor
seguranga e operagao de trafego, dentro de limites de velocidade estabelecidos
principalmente para locais concentradores de acidentes, corn mau use e ocupagao
do solo, ou em que nao se observem padroes de projeto minimos necessarios para
a seguranga de trafego.
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VEREADOR JAN10 MIGUEL

0 Vereador Janio Miguel, no use de suas prerrogativas e de acordo corn as
normas regimentais, indica a Mesa, pars que seja enderecado expediente ao Exmo.
Senhor Alan Aquino Guedes - Prefeito Municipal, ao Sr. Wellington hlenrique Rocha
de Lima — Secretario Municipal de Governo, ao Sr. Romualdo Diniz Salgado Junior
- Secretario Municipal de Serviros Urbanos — para que dentro das prerrogativas de seus
elevados cargos realizem COM URGENCIA, as seguintes medidas: a manutenrao e
reposicao de lampadas da iluminacao publica, da Rua Aurora Auqusta de Matos, no
bairro Jardim Universitario, neste Municipio.

Justificativa

Esse Vereador atendendo aos pedidos dos moradores do bairro Jardim
Universitario, solicita urgentemente a troca de lampadas eletrica e a manutencao da rede
de energia eletrica publica da Rua Aurora Augusta de Matos.
Segundo moradores, durante a noite, corn a falta de iluminarao publica na citada
rua tern causado panico e inseguranca aos transeuntes moradores da regiao,
principalmente as mulheres, criancas e estudantes que chegam tarde da noite de escolas
e universidades corn medo da criminalidade.
Alem da questao da seguranga publica quanto a prevenCao da criminalidade, a
iluminaCao, especialmente em uma avenida de grande movimento afeta diretamente a
seguranca viaria, evitando acidentes de transitos fatais pois facilita a visualizacao de
velculos a pessoas e a identificagao da hierarquia viaria, orientando percursos etc.
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Ainda, a melhoria da qualidade dos sistemas de iluminagao publica na cidade,
traduz-se em melhor imagem da cidade, favorecendo o turismo, o comercio, e o lazer
ioturno, ampliando a cultura do use eficiente e racional da energia eletrica, contribuindo,
assim, para o desenvolvimento social e economico da populagao.
Diante do exposto, em razao das atribuipoes Besse parlamentar de
assessoramento do Poder Executivo Municipal, atento aos anseios da populagao e as
problematicas de nosso municipio, solicita a presente indicagao para que devidas
providencias sejam tomadas o mais breve possivel,
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