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SUGESTIONA QUE SEJA COLOCADA UMA PASSAGEM DE PEDESTRE 

ELEVADA EM FRENTE AO CENTRO JUVENIL, PRÓXIMO A PRAÇA 

MANOEL DIÓZ SILVA, BEM COMO QUE SEJAM RECUPERADAS AS 

TARTARUGAS DAQUELA LOCALIDADE. 

 Diante dos preceitos regimentais e com anuência do Soberano Plenário, 

requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, que encaminhe 

expediente indicatório ao Executivo Municipal, mostrando-lhe a 

necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de ser colocada uma faixa de pedestre elevada em frente 

ao Centro Juvenil, próximo à Praça Manoel Dióz Silva, bem como é de 

suma importância que sejam recuperadas as tartarugas situadas nas 

mediações da praça. 

 

                    É imperioso ressaltar que as imediações próximas as 

Centro Juvenil contam com uma alta concentração de pessoas que 

utilizam esses espaços e, devido ao grande fluxo de veículos, vem 

dificultando e colocando em risco a travessia dos pedestres e, 

principalmente das crianças, os quais necessitam se locomover de um 

lado para o outro da via. 
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  Com efeito, a sinalização de uma passagem de pedestre 

elevada minimizaria consideravelmente a possibilidade da ocorrência de 

atropelamentos, pois alertaria a necessidade deles reduzirem seus 

veículos, ao vê-la, pois sabem que o local é utilizado, com frequência, 

pelos pedestres. 

 

  Desta feita, é imprescindível que seja colocada a aludida 

passagem de pedestre elevada bem como que sejam recuperadas as 

tartarugas daquele local. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. 

 

 

Ver. Aguinaldo Alves da Silva  

 


