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REQUERIMENTO Nº 009/2016

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Arvorezinha – RS




				JAIME BORSATTO, Vereador do PP com assento neste Legislativo Municipal, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados, vem à presença de Vossa Excelência requerer seja oficiado ao Prefeito Municipal no sentido de que, além da Rua Daltro Filho esquina com a Rua Osvaldo Aranha, já solicitado em 20 me janeiro de 2016, sejam instalados Semáforos nos cruzamentos da Avenida Barão do Rio Branco com as Ruas Celeste Fornari e Daltro Filho, além do cruzamento da Avenida Getúlio Vargas com a Rua Osvaldo Aranha.

				JUSTIFICATIVA 	     
			     
			     O objetivo quando se coloca um semáforo não é somente beneficiar os motoristas, mas também os pedestres, que são usuários do trânsito. Neste caso certamente os pedestres serão os mais beneficiados, tendo em vista que nesses cruzamentos existe um grande fluxo de veículos e de pedestres e os semáforos trarão mais segurança para a população.
				Em resposta a solicitação do semáforo no cruzamento das Ruas Daltro Filho e Osvaldo Aranha, o Prefeito Municipal demostrou interesse na instalação e informou que está se esforçando na busca de recursos para viabilizar a obra. Esperamos que os demais semáforos ora solicitados também mereçam atenção especial do Executivo Municipal.

				Nestes termos,

				Pedimos deferimento.

				Sala das Sessões, 12 de agosto de 2016.
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