ck 914i da4 cnig,ed

cLairizevxff
C4tado d

P fties

Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - Centro Cívico - Mogi das Cruzes - CEP 08780-902
Telefone: (11) 4798-9500 - Fax: (11) 4798-9583 - e-mail: cmmcgkrrunc.com.br

INDICAÇÃO N°

ige

/2022

4

k, PR OVA

Colendo Plenário,

Sala

sSirasó

M.."

/ keêj

20 2.2.

,
Et5
C-4

Indico ao Senhor Prefeito Municipal de Mogi das

Cruzes, Caio César Machado da Cunha, obedecidas as formalidades regimentais e ffi
ouvido o Egrégio Plenário, para que se digne Vossa Excelência determinar aos Órgãos g
competentes da Municipalidade, a intensificação da fiscalização de trânsito na Rua
Comendador Koheiji Adachi, bairro Jardim Santos Dumont I notadamente no
horário de entrada e saída dos alunos das escolas ali existentes.
Justificativa

A presente proposta, tem como principal objetivo
oferecer melhorias no trânsito local, tendo em vista que na altura no número 1.000 daquela
movimentada via pública, existem duas escolas que. nos períodos de entrada e saída de alunos,
apresenta enorme fluxo de estudantes e seus familiares.
Esse fluxo desordenado de centenas de alunos e de
veículos apresenta diversas situações preocupantes, tanto para os alunos quanto para os
moradores e motoristas que por ali trafegam.
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A adoção destas providências trará sensível melhoria ao
à população local, promovendo o tráfego seguro de veículos.
Na esperança de ser atendida esta solicitação, aproveito
a oportunidade para reiterar os meus sinceros votos de elevada estima e consideração.

Plenário "Ver. Dr. Luiz Beraido de Miranda", 08 de Junho de 2022.

OTTO FABIO FLORES DE REZENDE
Vereador — PSD
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