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O Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais, solicita Mesa,
para que seja enderecado expedience ao Exmo, Senhor Alan Guedes - Prefeito Municipal, ao Sr.
Wellington Henrique Rocha de Lima - Secretario Municipal de Governo a ao Sr.Romualdo Diniz
Salgado Junior- Secretario Municipal de Servicos Urbanos para que dentro das prerrogativas de
seus elevados cargos realizem, a seguinte medida: Operacao Tapa-buracos, na Rua Arthur
Frantz, em toda sua extensao, no bairro Parque Alvorada, neste Municipio.
Justificativa

as

Municipes que residem a trabalham nesta Rua a nas proximidades, procuraram este
Vereador para que junto aos orgaos responsaveis a competentes, viabilizem uma acao de tapaouracos URGENTE na Rua Arthur Frantz, em toda sua extensao, no bairro Parque Alvorada, que
devido aos diversos buracos enormes que estao se alargando a ficando calla vez mais profundos,
esta fazendo corn que o trafego nesta regiao se tome calla vez mais lento a perigoso, devido
manobras bruscas que muitos condutores automotivos necessitam fazer para desviarem dos
buracos, o que faz corn que muitos pedestres, motociclistas a ciclistas se arrisquem ao trafegarem
pela via, correndo riscos enormes de colidirem a ate mesmo sofrerern uma queda, corn Banos que
podem ser irreparaveis neste local, que possue fluxo consideravel, por se tratar de uma via de
importante em nosso Municipio.
Desta forma, visando protecao aos municipes, pedestres a motoristas, sugerimos atraves
desta, a realizacao da Operacao Tapa-buracos no local acima mencionado, a firm de garantir
qualidade de vida a organizacao no transito de Dourados.
Diante do exposto, em razao das atribuicoes Besse parlamentar, atento aos anseios da
nopulacao a
problematicas de nosso Municipio, solicita a presente indicacao para que as
devidas providencias sejam tomadas o mais breve possivel, visando proporcionar a toda
populacao a seguranca e a tranquilidade necessaria.
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0 Vereador que a esta subscreve, de acordo corn as normas regimentais,
solicita a Mesa, para que seja enderepado expedience 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 Julio Marques de Almeida, n.° 45, em frente ao Residencial Alto Feliz,
proximo a Av.Guaicurus, no bairro Parque Alvorada, neste Municipio.

Justificativa

Moradores da regiao do bairro acima mencionado, procuraram este
vereador e solicitaram a referida medida para a Rua Julio Marques de Almeida, n.°
45, proximo a Av.Guaicurus, justificam que naquela via circula grande fluxo de
veiculos que trafegam em alta velocidade, principalmente dos veiculos que saem
do Parque Alvorada para adentrar na Av.Guaicurus. Rua esta, de grande
importancia para acesso ao Bairro Parque Alvorada, onde encontra-se diversos
estabelecimentos comerciais, 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
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muitas vezes trafegam em alta velocidade, o que faz ocorrer diversos acidentes,
r uitas vezes graves.
Sr. Secretario, sabe-se que a experiencia no controle da velocidade
demonstra uma reducao imediata da quantidade e gravidade dos acidentes, alem
de se traduzir em ganhos de mobilidade, pois a major uniformidade na velocidade
diminui a necessidade de ultrapassagens e evita veiculos demasiado proximos
entre si. Assim considerado, o controle de velocidade e 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
solo, ou em que nao se observem padroes de projeto mInimos necessarios para
a seguranga de trafego.
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