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Gabinete do Vereador WILTON FÉLIX DA SILVA - PMDB

Exmo. Sr. Leonardo Diógenes Coelho
DD. Presidente da Câmara Municipal Dores do Indaiá-MG.

INDICAÇAO N°

b tí/2016 .

O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribuições
constitucionais, legais e regimentais, fundamentado no art.
157
do Regimento
Interno desta Casa,
requer
que após
deliberação do Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, seja
oficiado o Exmo. Senhor Prefeito e o limo. Senhor Elpidio
Antônio da Silva - Coordenador do DER para que tome as
seguintes providências:
Que seja feito um estudo sobre a melhoria da sinalização
da MG - 176, no trecho entre os trevos Dores do Indaiá Quartel Geral e Dores do Indaiá - Luz.
Justificativa:
Submeto à apreciação dos Nobres Edis a presente indicação,
tendo em vista que, nos últimos anos temos presenciado dezenas
de acidentes ocorridos no trecho ora referido.
A referida MG - 176, apesar de não atravessa na zona
urbana do Municipio, não deixa de trazer riscos aos cidadãos
dorenses e viajantes que por ela transitam.
No referido trecho localiza-se (04) quatro trevos e uma
travessia, o que não deixa de proporcionar um risco maior aos
usuários.
De tal modo, pedimos em nome dos cidadãos dorenses,
atenção das autoridades competentes para que busquem melhorar
a sinalização dos locais indicados, sugerindo a instalação de
sonorizadores nas proximidades dos trevos.
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Assim, conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação
da presente, pelo que desde já agradeço.
Nestes termos pede-se deferimento.
Sala das Sessões Dácio Chagas de Faria, 27 de junho de 2016.
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