REQUERIMENTO VERBAL Nº 004/2017,
Apresentado e Aprovado em Sessão Ordinária de:
04 de Setembro de 2017,
Autor:- Poder Legislativo Municipal (Legislatura 2017/2020).

ASSUNTO: Solicitação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para
que, dentro da maior brevidade possível, nos informe sobre a possibilidade
de se estar determinando ao setor competente da atual administração que
envide os esforços no sentido de que seja feita uma revisão geral em todas
as indicações oriundas deste E. Poder Legislativo, notadamente aquelas
inerentes a pedidos de obstáculos redutores de velocidade (tipo tartarugas),
pois, segundo nossos registros temos um total de aproximadamente 250
(duzentos e cinquenta) pedidos ainda pendentes da análise de Vossa
Excelência. Da mesma forma determine que seja construído um obstáculo
redutor de velocidade (tipo tartaruga) no prolongamento da Av. Clemente
Pereira (proximidades da “Lanchonete Picapau” situada após o Estádio
Municipal “Zé do Prato”).
JUSTIFICATIVA: Como se sabe ao longo de todos estes anos de
administração inúmeras indicações de autoria dos membros desta Casa
Legislativa sem, contudo, solução de toda essa problemática. Entendemos
que o clamor social e a situação que se apresenta: não contempla mais a
espera, diante do que rogamos pelo abreviado atendimento a mais esta justa
reivindicação, tudo com vistas a garantir a integridade física de nossos
munícipes evitando-se, com isto, o risco de acidentes em nossa querida
Regente Feijó. Ademais disso que, conforme se pode notar, aludida
providência será de grande contribuição e demonstrará, uma vez mais, toda
sensibilidade que paira no Sr. Alcaide Municipal.

OFICIAR: Ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.

REQUEREMOS em conformidade com as normas regimentais o apoio e
aprovação da matéria ora proposta.

Plenário "Pres. Gilberto Malacrida", em 04 de Setembro de 2017.
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