INDICAÇÃO Nº 50

/2017

O vereador Élcio da Silva Neves, do Município de Santana da Ponte Pensa - SP,
fazendo uso das atribuições previstas na Lei Orgânica no Município e no Regimento Interno
da Câmara Municipal INDICA ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de Santana da Ponte Pensa,
Senhor José Aparecido de Melo, solicita

providências no sentido de que proceda reforma dos

quebra-molas na rua Ângelo Pelissari e que faça estudo no sentido de trocar os quebra molas que
fica na rua João Ortega Alcolea em frente a garagem do senhor Antônio Peres, próximo ao posto
de gasolina e o quebra mola que fica em frente a igreja Batista.
Cabe esclarecer que estes quebra-molas estão em desacordo com as normas, seria
necessário melhorias e adaptação as normas vigente dos mesmos.
A indicação dos referidos reparos se justifica devido à alta velocidade que os veículos
transitam, os quebra-molas é uma ação importante, com a devida sinalização visível ao condutor de
veículo resta mais atenção e, assim minimizará o eminente risco de acidente nas vias da cidade,
como também os pedestres se sentirão mais seguros em atravessar as vias. Sendo assim, a pedido
da população que em desconforto com a elevada velocidade dos veículos que por ali transitam,
solicitamos as melhorias dos quebra- molas, com a finalidade de reduzir a velocidade e evitar algum
danos nos veículos e principalmente motos que ali transitam.
Ressalta-se ainda o interesse público de gerar segurança, obedecendo ao Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), que disciplina o Código Brasileiro de Trânsito (CTB), na Resolução
de nº 39 de 1998, e também devem obrigatoriamente ser sinalizados para evitar que danificam
veículos.
Segue anexo modelo de construção, segundo o Código de trânsito e
sinalização vertical e horizontal.
Aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Sala das Sessões, 19 de junho de 2017.
________________________
Élcio da Silva Neves
VEREADOR

