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0 vereador LEANDRO MESQUITA MAGOGA, no uso
de suas prerrogativas parlamentares, etc;

Indica ao Excelenti'ssimo Senhor Prefeito ARMANDO ROSSAFA GARCIA, as

providencias que se fizerem necessarias, junto ao Senhor ARIEL CASSIO MARQUES
ERNANDES - Secretario de Obras e Servigos Publicos, e a Senhora ELOISA REGINA ALVES DE
BRITO - Diretora do DEMUTRAN (DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO), no sentido de
realizar estudos visando a instalagao de "bolsao de estacionamento" bem como
estacionamento para deficiente fisico na rotatoria de acesso ao bairro Vila Mariana, mais
precisa mente ao lado da Igreja Crista do Brasil.

JUSTIFICATIVA:

Os chamados bolsoes de estacionamento sao de vital importancia para a populagao,
uma vez que eles tern por objetivo organizar a ocupagao das vagas, garantindo maior utilizagao
de espago de estacionamento, alem de disciplinar o transito local contribuindo para
praticidade na hora de estacionar.

Sendo assim, o referido local necessita com urgencia de urn bolsao de estacionamento,
haja vista que ao lado da referida rotatoria esta localizada a Igreja Crista do Brasil, onde a
mesma recebe um grande numero de membros principalmente aos finais de semana, e
mesmo a igreja ja possuindo estacionamento proprio o mesmo nao esta suportando o numero
de veiculos, o que vem obrigando muitos motoristas a estacionarem em frente ao templo
religioso, causando riscos de acidentes aos proprios frequentadores e tambem aqueles que
passam pela vicinal que da acesso a area de lazer das Aguas Claras, visto que a via de
rolamento ja e estreita, deixando assim esse percurso perigoso a ponto de acontecer
acidentes.

Vale ressaltar ainda que a presente propositura sugere tambem a instalagao de vagas
de estacionamento destinadas exdusivamente a veiculos que transportem pessoas portadoras
de deficiencia e com dificuldade de locomogao, como forma de assegurar maior praticidade e
conforto aos mesmos.

Dai a razao da presente propositura estar a merecer a atengao da Administragao
Municipal.

Sala das Sessjtes'Dr. Jo3oÿftlfredo do Amaral Ribeiro,
02 de agosto deÿOiRÿx/
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