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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICPAL DE

RECEBEMOS.
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O Poder Legislativo Afonsoclaudense, através do
Vereador MARCIO ROSA SANTOS, infra-assinado, nos termos do § 4°, do art. 1.0
e art. 192 do Regimento Interno (Resolução nº 001/2002), após dar ciência da
presente proposição em Sessão Plenária através da Mesa Diretora, vem_ INDICAR
ao· Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Edélio Francisco Guedes, paradeterminar ao setor competente, a necessidade urgente de implantar um redutor
de velocidade tipo lombada na Avenida lnáCio Lamas, entre os números, 504 e
759, mas precisamente, em frente à Igreja Batista, nº 630, sentido final do
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feitas pela Associação de Moradores do Bairro da Grama, através

Presidente, Sen,hora LÉIA LAMAS, e do Senhor FIDERALINO JOÃO
SOARES, que alegam que o trânsito de veículos e motos flui em velocidade
elevada no local, colocando em risco a integridade física dos pedestres,
especialmente dezenas de crianças, pois nesse trecho também residem 25 (vinte e
cinco) ,idosos acima de 65 anos,· 4 (quatro) pessoas portadoras de necessidades
especiais, e também existem 2 (duas) igrejas.
Vale frisar que após a colocação da lombada, é
imprescindível que o Departamento de Trânsito indique corretamente o obstáculo
com placas e sinalização de solo para correta orientação dos motoristas.
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Assim sendo, diante dos motivos apresentados e da
real necessidade, esperamos que o Senhor Prefeito Municipal, estude a viabilidade
de acatar e atender a presente propositura.

Plenário Monsenhor Paulo de Tarso Rautenstrauch.
Afonso Cláudio/ES;

---

MARCIO ROSA SANTOS

Vereador
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