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Sr. Presidente:

O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, e
após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta casa solicite junto ao Executivo a
seguinte Providência:

Que o Executivo encaminhe a Secretaria competente, e que esta providencie
emergencialmente colocação de “Lombada e/ou Faixa Elevada” na Rua Marechal Floriano
Peixoto (lateral da CEEE e Escola General Osório), esquina com a Rua Santos Dumont.
Haja visto que neste ponto há lojas comerciais e a Escola General Osório, tendo
principalmente uma grande circulação de crianças e adolescentes em horário de entrada e
saída escolar.
Também tal solicitação se faz necessária e urgente devido ao grande número de acidentes de
trânsito de veículos com vítimas de lesão corporal, inclusive com capotamento e invasão de
calçada.
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JUTIFICATIVA:
A presente solicitação de providência se faz necessária para evitar e diminuir o número de
acidentes neste ponto de cruzamento da Rua Marechal Floriano Peixoto esquina com a Rua
Santos Dumont.
Também pela questão de condutores de veículos empreenderem média e alta velocidade da
Rua Mal Floriano esquina Rua João Sarmento onde há um semáfaro, muitas vezes não
diminuindo velocidade ao chegar bna referida esquina, bem como não respeitando a faixa de
pedestre no local.
Por uma questão de segurança dos transeuntes, principalmente por se tratar de local de alto
fluxo de veículos e de circulação de crianças e adolescentes de área escolar.
Outrossim, a devida solicitação já havia sido solicitada e protocolada anteriormente, inclusive
com abaixo assinado (anexo nesta), não sendo tomada as providências devidas para o bem e
segurança de todos.
Certo da atenção, desde já agradeço e coloco-me a disposição para maiores esclarecimentos da
referida solicitação de providência.

Sala de Sessões, 22 de fevereiro de 2021.

Luis Carlos ‘Coelhão’
Bancada do PDT
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