INDICAÇÃO Nº 1732/2022

EMENTA: INDICA A SUPERINTENDÊNCIA DA EMPRESA
DE

TRÂNSITO

E

TRANSPORTE

URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A, ESTUDOS E
PROVIDÊNCIAS
TRÂNSITO

A

PARA
FIM

DE

SINALIZAÇÃO
EVITAR

DE

ACIDENTES

ENVOLVENDO MOTOCICLISTAS.

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO

o

aumento

do

número

de

acidentes

envolvendo motociclistas nos cruzamentos de diversas avenidas no Município;
CONSIDERANDO o último acidente ocorrido na manhã de
19/09 no cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Avenida Antonio Diederichsen;
CONSIDERANDO analisar as solicitações que chegam até
nosso conhecimento, é possível notar que a faixa de parada no semáforo é muito próxima
da esquina, o que por não ter uma certa metragem antes do semáforo pode contribuir
para as colisões.
Sabemos também do fator imprudência que acompanha muitos
motociclistas que desrespeitam contumazmente as sinalizações bem como toda
normativa e legislação de transito.
O intuito desta indicação é para que seja realizado um estudo
para que esses cruzamentos, sinalizados com as faixas demarcadas, não estejam tão
próximas das esquinas.
Em um outro ponto como exemplo, na Avenida Presidente
Vargas com a Rua Nélio Guimarães, a incidência de avanços nesse semáforo é muito
grande também ocasionando muitos acidentes envolvendo motociclistas com outros
veículos.
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PÚBLICA

Sabemos dos trâmites internos desta empresa pública, que
necessariamente necessita de elaboração e estudos e viabilidade técnica. Porém,
gostaria de enfatizar, a necessidade de tal implemento nesses locais e em outros com a
mesma característica como medida de extrema necessidade
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Sala das Sessões, 19 de setembro de 2022.

PAULO MODAS
Vereador - UNIÃO
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INDICO que se oficie ao Ilustríssimo Sr. Superintendente, no

sentido de determinar, através do competente setor/departamento estudos e providências.
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