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Autor:- PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.

ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que –
dentro da maior brevidade possível – informe-nos sobre quais as providências
(foram e/ou estão) sendo adotadas por esta administração, com vistas a
solucionar uma série de questões inerentes ao trânsito que tanto aflige a nossa
comunidade em geral, tais como: municipalização do trânsito; reduzido número de
vagas de estacionamento, principalmente, na área central, sinalização (horizontal
e vertical) etc..
JUSTIFICATIVA: Senhor Prefeito, a comunidade regentense espera ansiosa por
providências desta administração na seara do trânsito. O maior foco da questão
está na insuficiência do número de vagas de estacionamento em nossa área
central que, por óbvio, prejudica a todos – desde o consumidor quanto aos
comerciantes – por razões óbvias. É fato que a omissão do Poder Público –
atualmente vivificada em nossa cidade – traduz em manifesto prejuízo de toda
nossa comunidade e que, certamente, vem contra aos próprios atos desta
administração que sempre prezou por parceria dos nossos comerciantes, já que
são eles quem garantem os postos de trabalho aos nossos chefes de família.
Senhor Prefeito, está mais do que claro que nossos munícipes não suportam mais
esta situação que, naturalmente, é sentida na pele por estes Vereadores.
Registramos, por oportuno, que esta Casa Legislativa já, inclusive, buscou
alternativas como campanhas educativas (Estacionamento Consciente) que,
infelizmente, não solucionou o problema. Recentemente, tomamos a iniciativa de
realizar uma pesquisa que contou com a participação da maioria dos comerciantes
de nossa cidade (cujo teor acompanha o presente requerimento) e que pode servir
de base para eventuais estudos. No mais, indicamos que seja realizada uma
comissão especializada, além da contratação de uma empresa especializada
(caso seja necessário) afim de apontar alternativas que visem a solução desta
problemática que tanto incomoda a todos (nós) regentenses. Daí porque a
preocupação destes Vereadores que, muito provavelmente, comunga com o
mesmo entendimento de Vossas Senhorias.

OFICIAR: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
REQUEIRO(REMOS) em conformidade com as normas regimentais e na
confiança da sensibilidade dos Nobres Pares, solicito o apoio e aprovação da
matéria ora proposta.

Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", em 05 de Fevereiro de 2018.
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