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REQUERIMENTO N°

6/2018

SR. PRESIDENTE
Requeremos a Mesa, nos termos regimentais, oficie-se ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, REGINALDO LUIZ ERNESTO CARDILO,
no sentido de providenciar as seguintes informações;
1°- Quem são os responsáveis pela colocação dos postes nos acostamentos
da rodovia, vicinal Olympio Martins Alvares que liga Presidente Bernardes
á Emilianópolis?
2°- Quem autorizou a colocação dos Postes naqueles locais?
3°- Se estão dentro dos padrões exigidos pela Lei quanto á estrutura e local
de colocação e qual a legislação pertinente com as devidas especificações?
4°- Encaminhar o projeto de solicitação e execução para colocação dos
postes com a devida autorização e assinaturas?
JUSTIFICATIVA
O presente requerimento se faz necessário considerando que essa matéria já
foi assunto de discussão neste mês, com dois acidentes graves, trazendo
grande tragédia para nossa cidade, levando uma pessoa a óbito, em acidente
de carro, bem como pelo motivo de que a realização desse importante
pedido proporcionará esclarecimento, pois diversas pessoas estão
indagando a estes vereadores sobre a colocação dos postes muito próximos
as margens da vicinal, o que traz enorme risco em caso de colisão, pois é
um obstáculo de grande perigo, que causa estragos consideráveis e risco a
vida em caso de acidente e as respostas trarão o aspecto legal sobre o
assunto, garantindo nossa preocupação com a segurança de todos que
trafegam pela vicinal e os munícipes também sentirão a nossa preocupação
e os cuidados com suas vidas, considerando ainda que esta é uma
importante vicinal que dá acesso a nossa cidade.
Este é o requerimento, que almejamos ver atendido, com a máxima
urgência.
Sala das sessões, 04 de setembro de 2018.
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TONTO GERAL OALMEIDA
Vereador

NT‘NIO VILHENA
ereador

FRANT ESCO AP. ARMINIO BRESCHI
Vereador
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MARCIO CANDIDO DA CRUZ
Vereador

MARCIO MILHORA= ÇA
Vereador
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MARIUZA DE F. RAZI ALVES MURILO GOMES DE OLIVEIRA
Vereadora
Vereador

MARI ISTINA DOS SANTOS VAND
Vereadora

¡IRA DA SILVA
ereador
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