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O Vereador JHONATAN MAGALHÃES, no uso de
suas prerrogativas parlamentares, etc;

Indl0a ao Excelentíssimo Senhor EVERSON MERIGHI PINHA -
Comandante da Guarda Municipal, as providências que se fizerem necessárias, no sentido
de realizar estudos visando solicitar que a Guarda Civil Municipal intensifique a ronda
nas passagens destinadas a travessia da linha férrea durante o período de obras no
local.

Daí a razáo da presente sugestão que está a merecer a atenção do Executivo
Municipal.

Sala das Sessões Dr. João Alfredo do Amaral Ribeiro,
21 de novembro de 2018
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JUSTIFICATIVA:

A empresa RUMO está realizando as obras para o alteamento do Maduto que liga
ao Bairro Vila Mariana da Estância Turística de Santa Fé do Sul (SP) para que vagões
maiores circulem na via férrea, como bem sabe essa obra tem o prazo de término previsto
em ',l20 dias, e neste período os motoristas terão que adaptar as novas rotas alternativas
que serão duas: a primeira passagem exclusiva para automóveis baixos e motos será pela
Avenida Waldemar Lopes Ferraz, próximo da passagêm subtenânea de pedestre, que fica
no Bairro Vila Mariana e a segunda passagem exclusiva e obrigatório para caminhóes que
será na avenida Waldemar Lopes Ferraz, na altura da rua Vinte e Dois e paralelo ao bairro
Conjunto Habitacional Eldorado.

É notório o trabalho da Guarda Civil Municipal em exercer suas funções com o poder
de polícia da administração pública municipal, cada guarda civil municipal é uma autoridade
em defesa do patrimônio público e a serviço da melhoria da segurança de nossa cidade.
No entanto, acredita-se que podemos intensificar o trabalho da Guarda Ciül Municipal em
prol da segurança da população, tornando sua presença mais efetiva nos referidos locais,
uma vez que quando há necessidade de troca de maquinista o transito fica parado por um
período, período este que pode dar margem para meliantes praticarem atividades ilícitas.
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