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Indica à Superintendencia de Trânsito e
Transportes de Santana - STTRANS que
analise a viabilidade de instalação de semáforo
no cruzamento da Avenida Princesa ízabel com
a Rua Aídávaro Cavalcante.

Senhor Presidente:

Requeiro a Vossa Excetência, com base nos termos regimentais,
que, ouvido o Douto Plenário, seja encaminhada a presente sugestão à
Supertntendencía de Trânsito e Transportes de Santana - STTRANS,
sugerindo a análise para instalação de um semáforo no cruzamento da Avenida
Princesa Izabel com a Rua Akíávaro Cavalcante.

JUSTIFICATIVA

o cruzamento supracitado tem intenso fluxo de veremos que
transitam nessas vias. Ocorre que os motoristas têm grande dificuldade ao
tentar cruzar as ruas, justamente pela fatia de sinalização adequada.

Desta maneira, somente a instalação de um semáforo poderia
organizar o trânsito, além de dimlnuír o risco e índice de acídentes no Iccal,

Dessa forma, a presente Indicação tem o propósito de sugerir que
a Superintendência de Trânsito e Transportes de Santana ~ STTHANS analise
a instalação um semáforo no cruzamento da Avenida Princesa lzabel com a
Rua Aldávaro Cavalcante, a fim de evitar acidentes de trânsito peiafatta de
sinalização.

Assim, diante da reivindicação dos usuanos, seria de suma
importância para a população °acatamento da presente indicação.

Em face de todo exposto, é que pedimos aos Nobres Pares apoio,
no sentido de aprovar esta proposição.

Palácio DeQutada Nelson Safomão, em 28 de novembro de 2018.
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