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Câmara Municipal de 
Sarapui, 

Justificativa 

Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador a função de 
fiscalizar qualquer assunto de interesse público. Vale ressaltar que essas 
ruas não possuem nenhuma placa de sinalização e possuem um grande flu-
xo de pessoas por se tratar de uma zona escolar, o que coloca em risco tran-
seurites e motoristas, já que estes trafegam sem direcionamento das sinali-
zações necessárias para um trânsito seguro eficiente. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUf 
Estado de  Sao  Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www. camarasarapui. gov. sp. br  

REQUERIMENTO N° 168/2022 
Autoria:  Leticia Correa  da  Silva Martins  Sessão Ordinária: 17/08/22 

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto 
que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos dos 
artigos 285 e 291, inciso II, "m", do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

CONSIDERANDO as indicações n°11 e 881/21 que solicitavam a manuten-
ção da sinalização em solo em diversos locais; 

REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regi-
mentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido 
de informar se há um estudo de previsão para realizar a sinalização nos Se-
guintes locais: 

- Rua Antônio Benedito de Almeida: 

Placa PARE, em ambos os sentidos, na intersecção com a Rua Julio Prestes 
juntamente com uma faixa elevada e sua sinalização; 

Faixa Elevada com sinalização na altura da Creche Municipal Dulce Vieira 
do Amaral  Holtz  e da Escola Municipal  Celina  Tereza  Holtz  Leme; 

- Rua Júlio Prestes na intersecção com a Rua Antônio Benedito de Al-

meida: 

Placas e sinalização de chão indicando proximidade de área escolar; 

Faixa Elevada com sinalização na altura da Escola Municipal  Prof'  Concei-

ção Aparecida  Holtz  Santos e da Quadra Poliesportiva Timóteo Antunes So-

brinho. 
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