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CÂMARA MUNICIPAL DE NIOAQUE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Poder Legislativo

INDICAÇÃO Nº 08/2021

A Vereadora que este subscreve, na forma regimental e,
após ouvido o Plenário solicita o envio de expediente a Sua Excelência Valdir Couto de
Souza Junior, Prefeito Municipal, e ao Senhor Homero Santana de Freitas, Secretário
Municipal de Obras, INDICANDO a construção de 02 faixas de pedestres elevadas, sendo
uma na Rua D.Pedro II e, outra na Rua Coronel Camisão, nas proximidades de acesso da
Escola Municipal Antonio Olivio da Silva, extensão da Escola Municipal Guilherme Corrêa
da Silva.

JUSTIFICATIVA:

A instalação das faixa elevadas
de pedestres nas
localidades supramencionadas, serão de extrema importância para segurança não só
daquela comunidade escolar, como de toda população, no sentido de prevenir acidentes no
trânsito. Observa-se que em frente a referida escola, há uma grande movimentação de
pedestres, veículos, motos e bicicletas nos horários de pico, e não há mecanismos de
segurança para a realização de travessia neste local, aumentando assim o risco de acidente
de principalmente, com relação as crianças que frequentam aquela unidade escolar. A
instalação de faixas de pedestres elevadas conforme solicitadas, virá satisfazer os
questionamentos por parte dos pais de alunos bem como pelos professores da referida
escola, os quais se mostram preocupados considerando o fluxo intenso de veículos no local,
os quais sempre trafegam em alta velocidade. Diante da necessidade e relevância dessa
obra, permitindo maior segurança aos pedestres, contamos com a aprovação e atendimento
pelo Executivo Municipal desta proposição.

Sala das Sessões em, 07 de setembro de 2021.
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