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INDICAÇÃO Nº 1128/18 
 

 

INDICAÇÃO 
 

  
            

Indico à Mesa Diretora na forma regimental, em vigor, que seja solicitado ao Prefeito 
Municipal de Macuco, Sr. Bruno Alves Boaretto, que através da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Urbanismo e Defesa Civil, providencie a sinalização e a disposição de um Guarda 
Municipal na entrada da Rua Carlos Badini Junior, no bairro Santos Reis, nos horários de 
entrada e saída de alunos das Unidades Escolares do município. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
      
                  

       
        A referida indicação faz-se necessária, devido ao grande número de alunos moradores do 
bairro Santos Reis e alunos da Escola Balão Mágico necessitarem atravessar a Avenida 
Governador Roberto Silveira (Rodovia RJ 116), no seu dia a dia para ir e vir a Escola, 
principalmente nos horários de entrada e saída do turno escolar.   
 Solicitamos a presença de um guarda municipal, com interdição nos horários das 
12:00 às 13:30h, e das 16:00 às 17:30, nesses horários fazer trânsito de mão única; e o 
guarda municipal poderá auxiliar os alunos, pais e responsáveis no momento de atravessar a 
avenida, bem como orientar no trânsito e estacionamento de veículos próximos a entrada da Rua 
Carlos Badini Junior no horário escolar.  
 Essa indicação tem como prioridade a segurança dos moradores do bairro que estudam 
nos Colégios da Rede Estadual, bem como os alunos que estudam na Escola Balão Mágico, que 
às vezes não prestam muita atenção e saem descontrolados para atravessar a avenida, que 
apesar de ter um semáforo no local, o mesmo não tem sido muito respeitado pelos condutores de 
veículos que ali trafegam. Regular também a subida e descida da Rua Carlos Badini Júnior, onde 
por diversas vezes houve tumulto de veículos e congestionamento, sendo assim se faz necessário 
trânsito nesse horário apenas em sentido único. 
 Acreditamos que a presença do Guarda Municipal ajudará e muito a prevenir o risco de 
acidentes e/ou atropelamentos no local. 

  
 

 

Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 08 de agosto de 2018. 
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