ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”
17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 003/2013
Autor(a): Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita Guarda de Trânsito
Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental após ouvido o
plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder
Executivo Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido do mesmo providenciar junto
ao setor competente a contratação de 2 (dois) guias de trânsito para organizar e melhorar
a qualidade do trânsito de nossa cidade.
JUSTIFICAÇÃO:
Esta solicitação se deu através de inúmeros aclames feitos por nossos munícipes
e como representante constituída pelo voto do povo areiense e conhecedora de que o
trânsito de nossa cidade tem sido de fato um grande problema, venho propor a
contratação de 2 (dois) Guias de Trânsito para melhorar o fluxo de engarrafamentos
gerados principalmente no Centro da cidade e no período da feira que é realizada nas
sextas e nos sábados sendo assim, o objetivo da contratação dos Guias é para ordenar,
organizar e educar motoristas e pedestres proporcionando mais qualidade de vida para a
população, como também a melhoria do trânsito de acordo com a evolução e as
necessidades da cidade. Vale destacar, nesse cenário, a Lei Municipal N.º 576/2001, que
trata da criação da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT) da cidade de Areia,
na qual estabelece uma série de obrigações e responsabilidade do referido órgão em
relação à organização, fiscalização, planejamento e outras providências que objetivam
melhorar o trânsito de nossa cidade.
Diante do exposto faço esta solicitação através da Câmara de Vereadores desde
já agradecendo o apoio dos nobres colegas Edis e a sensibilidade do Sr. Prefeito.
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