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ÉM ESTADO DA BAHIA

ARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS

tNDtcAçÃo Ne 053/2022.

Senhor Presidente,

O Vereador que a esta subscreve na forma que dispõe o Regimento lnterno desta Casa e

depois de ouvido seu Egregio Plenário solicita a V. Exa. que faça chegar ao Exmo. Senhor

Prefeito do Município, o teor da seguinte lndicação:

Exmo. Senhor Prefeito,

A presente indicação visa atender a uma demanda de alguns cidadãos e cidadãs de nossa

cidade, além de empresários que atuam na Rua Elvira Dórea, no Centro, onde fica localizado

o Hospital Maternidade Doutor Joao Carlos Meireles Paolilo e a Secretaria Municipal da

Educação, que tem nos questionado sobre o trânsito naquela via e a circulação de pedestres,

diante do funcionamento de inúmeras unidades de saúde no local.

Alem da nossa Maternidade, temos a Santa Casa de Misericórdia, a UMl, o Cetro, a

Multimagem e a Secretaria Municipal da Educação, o que provoca a circulação muito intensa

de pessoas na localidade, o que exige, pelo público que majoritariamente transita no lugar,

uma maior segurança no seu dia a dia, na busca por serviços de saúde.

Sabemos da existência dos radares instalados na via, porém, isso não resolve, por si só, a
questão da segurança e tranquilidade para quem transita nas imediações das Unidades de

Saúde instaladas na via em voga.

Face ao exposto, acreditando na sensibilidade e no compromisso dos poderes instituídos em

nossa cidade é que indicamos, conforme já descrito, a instalação de uma faixa elevada, na Rua

Elvira Dórea/ nas imediações do Hospital Maternidade Doutor João Carlos Meireles Paolilo e a

Secretaria Municipal da Educação.

Sendo m, pedimos a análise e o empenho necessário, com vistas ao atendimento do
pleit ,tindo aos transeuntes em questão, uma maior comodidade e segurança no
ace içõe;qge atuam no logradouro em questão.as lnst

Sessões,

Vereador autor.

de julho de 2022.


