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EXCELENTÍSSIMO SENHOR VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA

MUNICIPAL DE MARCO/CE.

REQUERIMENTO Nº 046/2017

EMENTA: Requerimento de instalação de dois redutores de

velocidade em frente à escola São Francisco, no bairro Triângulo,

na sede do Município de Marco/CE.

O Vereador abaixo subscrito, no uso de suas atribuições legais e na

forma regimental, requer ao Poder Executivo, por meio da respectiva Pasta,

que providencie a instalação de dois redutores de velocidade em frente à

escola São Francisco, no Bairro Triângulo, na sede do Município de Marco.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 08

de junho de 2017.

Antônio Ademar Alencar Neto

Vereador
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Justificativa

A providência do requerimento deve-se ao excesso de velocidade

praticado no local e a exposição de transeuntes ao perigo decorrente deste

fato, especialmente estudantes que frequentam a unidade escolar São

Francisco.

Assim, seria determinante a instalação de dois redutores de

velocidade, o que certamente diminuiria o risco de acidente envolvendo

pedestres e ciclistas; numa distância um do outro que abrangesse a

reprodução da extensão da escola em comento, posto que a sinalização

vertical já não é suficiente.
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