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Senhor Presidente,
ivapc

Requeiro a esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e
Sistema Viário, nos termos do art. 48 do Regimento Interno, seja realizada visita técnica
na Rua Deputado Sebastião Nascimento, 1880, Bairro Palmeiras, com a finalidade de
viabilizar diversos serviços de considerável importância para a segurança dos moradores
da localidade, como sinalização de trânsito, vegetação para contenção de barranco e
iluminação pública.

A realização desta visita técnica se justifica em razão da constante situação
de risco em que convivem as pessoas que moram e frequentam a região.
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Em primeiro lugar pontua-se a necessidade de implantação adequada de '

1;;)

sinalização de trânsito no local. A rua Deputado Sebastião Nascimento é sem saída e
culmina em um barranco ingrime e perigoso. Segundo moradores da via em questão, já
ocorreram casos de veículos que, desconhecendo a região, caíram na grota que se forma
ao final do logradouro. Por tal razão, observado o risco pertinente à localidade, a
sinalização é de suma importância para mitigar os acidentes e garantir maior segurança
aos motoristas que trafegam pela área.
Outro ponto a ser observado por esta visita técnica é a necessidade de
plantio de vegetação, ou outra solução efetiva para contenção do deslizamento no
barranco que se forma ao final da rua Deputado Sebastião Nascimento. A medida se faz
urgente, haja vista haver residências em risco de desmoronamento por consequência da
terra que cede com frequência no local. Ademais, segundo informações dos moradores, a
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área é carente de saneamento e a grota recebe esgoto irregular, o que favorece o
deslizamento de terras.
Por fim, cumpre salientar que o local da visita é carente de iluminação
pública, o que provoca insegurança dos moradores e das demais pessoas que transitam
pela região. A prestação de serviço de iluminação de forma adequada é de relevante
interesse tanto em razão da salvaguarda contra assaltos (ou contra qualquer forma de
violência), como para assegurar àqueles que caminham pela área que consigam enxergar
os animais peçonhentos que, com frequência, aparecem no local.

Por tudo o exposto, torna-se necessária esta visita técnica para buscar
soluções que venham a garantir a segurança dos motoristas, moradores e transeuntes da
região.

A referida visita ocorrerá no dia 09 de novembro de 2021, às 09h, com ponto
de encontro na Rua Deputado Sebastião Nascimento, 1880, Bairro Palmeiras.

Sugiro sejam convidados:
- O Sr. Diogo Prosdocimi, Presidente da BHTRANS;
- O Sr. Carlos Eduardo Tavares de Castro, Diretor-Presidente da COPASA;
- O Sr. Henrique de Castilho, Superintendente da SUDECAP;
- O Sr. Reynaldo Passanezi Filho, Diretor-Presidente da CEMIG;
- O Sr. Mário Werneck, Secretário Municipal de Meio Ambiente
- O Sr. Josué Valadão, Secretário Municipal de Obras e lnfraestrutura;
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- O Sr. Waldir Figueiredo Vieira, Subsecretário de Proteção e Defesa Civil;
- O Sr. Sylvio Ferreira Malta Neto, Coordenador de atendimento da Regional
Oeste.

Belo Horizonte, 28 de setembro de 2021
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Vereador Irlan Melo

Proposição inicial
Avulsos distribuídos em:
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Resronsel nela distribuição

Vereador Ciro Pereira
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Defesa dos Animais e Política Urbana

