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INDICAÇÃO 008/2021

AUTOR DA MATÉRIA: Luís

Alberto de Souza – Vereador

Luís Alberto de Souza, vereador , com assento nesta casa de Lei e que esta subscreve, requer que
após tramitação regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal a matéria em epigrafe a
seguir :
INDICA, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para que dentro das possibilidades legais,
determine junto ao Setor competente da municipalidade a necessidade de construção de redutores
de velocidade ao longo da Rua Lopes Abelha.

JUSTIFICATIVA

Chegou perante este vereador à reivindicação de moradores para solicitar o Prefeito Municipal a
construção de quebra-molas ao longo da Rua Lopes Abelha onde foi trocado calçamento de pedras
por bloquetes. A obra já foi efetuada e toda concluída, inclusive a atual gestão já efetuou os
reparos onde o calçamento ficou malfeito. Os moradores já estão observando o trânsito mais
rápido, os motoristas dirigindo em alta velocidade , sendo necessário colocação de redutores de
velocidades. Construir redutores de velocidade se faz necessário e assim evitar acidentes com
pedestres, sendo a construção de um redutor nas mediações entre a Câmara Municipal e o
consultório dos dentistas Bruno e Hadde. No período escolar a situação agrava com
movimentação de estudantes e veículos escolares , sendo necessário construção de outro redutores
de velocidade nas mediações da Escola Estadual Célia Pereira Mendes e assim trazer mais
segurança para os nossos jovens e crianças estudantes e moradores do local e demais transeuntes.
Certo da compreensão dos senhores representantes desta Egrégia Casa Legislativa, para que
procedam na aprovação unânime da presente indicação, e posterior o atendimento do Executivo
Municipal junto com a Secretária competente, que aqui foi sugerido, desde já agradeço.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Santana do Manhuaçu, MG, 24 de Março de 2021.

Luís Alberto de Souza
Vereador proponente

